ZMLUVA O DIELO č. 4686/2019/5400/040
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:
”ŽSR”

Sídlo:
Právna forma:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
Adresa pre doručovanie písomností:
Emailová adresa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Iná právnická osoba
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka
číslo: 312/B
Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ
31 364 501
2020480121
SK 2020480121
SK11 0200 0000 3500 0470 0012
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“,
Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
GRO220@zsr.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
1.2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Právna forma:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
Adresa pre doručovanie písomností:
Emailová adresa a telefónne číslo:

TEXO PARTNER a.s.
Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo: 4736/B
Ing. Stanislav Petrovský, predseda predstavenstva
35 814 730
2020259769
SK2020259769
SK44 7500 0000 0004 0202 8073
texopartner@texopartner.sk
00421 253 414 600

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)
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Článok II.
Predmet zmluvy
2.1

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „ŽST
Štrba, KR pohyblivých schodov“ obstaranej postupom podľa interného predpisu objednávateľa ako
obstarávateľa.

2.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa predmet zmluvy, ktorý pozostáva z nasledovných častí:
2.2.1 inžinierska činnosť, výsledkom ktorej bude predĺženie platnosti Stavebného povolenia č.
08000/2017/SZDD/16838 zo dňa 28.02.2017, právoplatné dňa 28.03.2017, ak to bude potrebné,
pričom v prípade ak platnosť stavebného povolenia nebude možné predĺžiť zhotoviteľ je povinný
zabezpečiť nové právoplatné stavebné povolenie (ďalej len „inžinierska činnosť k SP“),
2.2.2 komplexná rekonštrukcia pohyblivých schodov, presklenia fasády, dvier a zriadenie osobného
výťahu v ŽST Štrba v zmysle schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“), Prílohy č. 1 – Investičné zadanie (ďalej len
„príloha č. 1“) a Prílohy č. 2 - Ocenený výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 2“) (ďalej ako „dielo“),
2.2.3 inžinierska činnosť ku kolaudácii, výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného kolaudačného
rozhodnutia resp. rozhodnutí, ak sa podľa okolností bude kolaudačné rozhodnutie resp. rozhodnutia
požadovať (ďalej len „inžinierska činnosť ku kolaudácii“).

2.3

Nasledovné dokumenty sú považované za záväzné dokumenty podľa ktorých budú jednotlivé časti
predmetu zmluvy realizované:
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

Príloha č. 1 – Investičné zadanie tejto zmluvy,
Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer,
Podmienky súťaže č. 20/2019 zo dňa 05.02.2019,
Zápisnica z obhliadky zo dňa 07.02.2019,
Harmonogram postupu prác a technologický postup prác podľa bodu 3.4,
Stavebné povolenie č. 08000/2017/SZDD/16838 zo dňa 28.02.2017, právoplatné dňa 28.03.2017,
Projektová dokumentácia spracovaná spoločnosťou GS Pro s.r.o., ktorú zhotoviteľ pred podpisom
tejto zmluvy od objednávateľa prevzal a preveril s riadnou odbornou starostlivosťou zhotoviteľa
diela a vyhlasuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je dielo vykonateľné.

2.4

V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a dokumentmi podľa bodu 2.3 majú
ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami dokumentov (s výnimkou bodu 2.3.6). V prípade
rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia textu zmluvy prednosť.

2.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na
vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.

2.6

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 5 pracovných dní odo dňa ich prevzatia.

2.7

Objednávateľ sa zaväzuje:
2.7.1
2.7.2

poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby bolo dielo vykonané v dohodnutej lehote
plnenia
riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
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Článok III.
Miesto plnenia, lehota plnenia a harmonogram postupu prác
3.1

Miestom plnenia je ŽST Štrba.

3.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do desiatich (10) mesiacov odo dňa začatia realizácie
diela v zmysle bodu 3.7. 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, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať
do 8 mesiacov odo dňa začatia realizácie diela v zmysle bodu 3.7 a v takomto prípade sa dielo bude
považovať za vykonané dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.3 osobou
oprávnenou na prevzatie diela.

3.3

V prípade, ak bude potrebné zabezpečiť nové právoplatné stavebné povolenie, zhotoviteľ je povinný bez
zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy podať žiadosť o nové stavebné povolenie
s tým, že právoplatné stavebné povolenie zabezpečí do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy.

3.4

Lehota plnenia sa môže predĺžiť len v nasledovných prípadoch:
3.4.1 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,
3.4.2 vykonanie naviacprác kedy sa lehota plnenia predĺži dodatkom k tejto zmluve v zmysle bodu 4.7,
a to o dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie naviacprác, pokiaľ nie je objektívne možné
naviacpráce vykonať v pôvodnej lehote plnenia,
3.4.3 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
doručenia pokynu objednávateľa na pokračovaní v prácach zhotoviteľovi,
3.4.4 nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného a/alebo 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 k SP resp. inžiniersku činnosť ku kolaudácii, ak
zhotoviteľ preukázateľne využil všetky právne prostriedky proti tejto nečinnosti.

3.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje včas predložiť objednávateľovi na schválenie harmonogram postupu prác a
technologický postup prác najneskôr však do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska. 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. Po schválení bude harmonogram postupu prác
a technologického postupu prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť a úplnosť harmonogramu
postupu prác a technologického postupu prác zodpovedá zhotoviteľ.

3.6

Sankcionovateľný míľnik v zmysle bodu 3.5 sa bude považovať za splnený, ak budú dokončené všetky
práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného míľnika. Splnenie sankcionovateľného
míľnika potvrdí stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

3.7

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:
3.7.1
3.7.2

odovzdanie staveniska objednávateľom,
odsúhlasenie harmonogramu postupu prác
objednávateľa.

a technologického postupu prác

zo strany
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Článok IV.
Zmluvná cena
4.1

Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas splnené jednotlivé časti predmetu zmluvy zaplatiť nasledovnú
cenu:
4.1.1 cena za inžiniersku činnosť k SP v zmysle bodu 2.2.1 vo výške 1,00 EUR bez DPH
4.1.2 cena za realizáciu diela v zmysle bodu 2.2.2 vo výške 1.066.999,00 EUR bez DPH
4.1.3 cena za inžiniersku činnosť ku kolaudácii v zmysle bodu 2.2.3 vo výške 1.000,00 EUR bez DPH

4.2

Celková hodnota zmluvy, ktorá je stanovená v súlade s výsledkom súťaže, je 1.068.000,00 EUR bez DPH.
Táto hodnota je určená ako súčet cien podľa bodov 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3.

4.3

V cenách podľa bodu 4.1 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo v súvislosti
s plnením jednotlivých častí predmetu zmluvy.

4.4

Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že cena podľa bodu 4.1.2 obsahuje všetky položky, ktoré sú
potrebné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie diela a to aj v tom prípade,
kde by to z popisu prác zvlášť nevyplývalo a to najmä, nie však výlučne:
4.4.1

materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje
a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác,

4.4.2

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 zariadenie a vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute,

4.4.7

náklady súvisiace s vytýčením podzemných vedení a inžinierskych sietí,

4.4.8

náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných
poplatkov spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov a materiálov,

4.4.9

náklady na licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva,

4.4.10 náklady na skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi
a internými predpismi objednávateľa vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, úradných
skúšok,
4.4.11 náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia
predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a
predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) v príslušnom poverenom
vzdelávacom zariadení ŽSR a prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby
vykonávajúce dielo spĺňali predpísanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť, náklady na
lekárske prehliadky a na oboznámenie sa pracovníkov zhotoviteľa s miestnymi pomermi,
4.4.12 náklady na všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne
plnenie predmetu zmluvy,
4.4.13 náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri realizácii diela,
4.4.14 náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy,
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4.4.15 náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného
vyhotovenia,
4.4.16 náklady na zabezpečenie právoplatného stavebného a kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutí.
4.5

K zvýšeniu ceny podľa bodu 4.1.2 môže dôjsť len v prípade vzniku naviacprác t.j. pri zvýšení množstva
jednotlivých položiek, ako aj pri doplnení nových položiek do schváleného oceneného výkazu výmer
uvedeného v prílohe č. 2, ktoré nemohol zhotoviteľ pri vypracovaní oceneného výkazu výmer objektívne
predvídať a súčasne sú nevyhnutné pre riadne vykonanie diela. Ceny podľa bodu 4.1.1 a 4.1.3 sú
maximálne a zo žiadnych dôvodov nedôjde k ich zvýšeniu.

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 bezodkladne vykonať naviacpráce po doručení písomného pokynu zo
strany stavebného dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ ihneď po vecnom a finančnom vyjadrení naviacprác
predloží objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah
vykonaných naviacprác, odsúhlasených zo strany stavebného dozoru objednávateľa, cena za naviacpráce
určená podľa bodu 4.8 a návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť z dôvodu vykonania
naviacprác s odôvodnením, vrátane presného výpočtu na dni. Právo zhotoviteľa na zaplatenie naviacprác
vznikne momentom nadobudnutia účinnosti dodatku a nárok na úhradu ceny naviacprác vzniká v zmysle
podmienok uvedených v článku V. nižšie.

4.8

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v návrhu dodatku podľa bodu 4.7 bude jednotková cena jednotlivých položiek
naviacprác rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer, najviac však vo
výške ceny na trhu obvyklej za tieto položky. V prípade, ak návrh dodatku bude obsahovať nové položky,
ktoré nie sú ocenené v ocenenom výkaze výmer, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný
určiť ako cenu na trhu obvyklú, t.j. cenu za ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na
danom mieste na trhu predáva resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na danom
mieste na trhu uskutočňujú. Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu objednávateľovi
preukázať. V prípade, že zhotoviteľ obvyklosť cien jednotlivých položiek v cenovom návrhu dostatočným
spôsobom nepreukáže, cena položiek sa určí o 10 % nižšia ako cena podľa cenníka Cenekon platného
v čase zisťovania obvyklosti cien, a pre prípad, že sa daná položka v cenníku Cenekon nenachádza, určí
cenu objednávateľ spriemerovaním aspoň dvoch cien vyhodnocovanej položky zistených na trhu.
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 za inžiniersku činnosť k SP v zmysle bodu 4.1.1 objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe jednej
riadne vystavenej faktúry. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5.8,
ktorej prílohou je právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o predĺžení platnosti stavebného povolenia
resp. právoplatné nové stavebné povolenie, resp. jeho fotokópia, ak originál už bol objednávateľovi
doručený. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v zmysle tohto bodu najskôr dňom splnenia, t. j. dňom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu o predĺžení platnosti stavebného povolenia
resp. dňom nadobudnutia právoplatnosti nového stavebného povolenia.

5.4

Cenu za inžiniersku činnosť ku kolaudácii v zmysle bodu 4.1.3 objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na
základe jednej riadne vystavenej faktúry. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami
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podľa bodu 5.8, ktorej prílohou je originál príp. fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp.
rozhodnutí, ak originál už bol objednávateľovi doručený. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru
v zmysle tohto bodu najskôr dňom doručenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia objednávateľovi
resp. posledného právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak sa bude vyžadovať kolaudačných rozhodnutí
viac. V prípade, ak stavebný úrad upustí od kolaudácie resp. kolaudácia sa nebude vyžadovať z iných
dôvodov, zhotoviteľ má právo len na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s inžinierskou
činnosťou ku kolaudácii.
5.5

Cenu za realizáciu diela v zmysle bodu 4.1.2 objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe riadne
vystavených mesačných faktúr. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa
bodu 5.8, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác a dodaného materiálu potvrdený stavebným dozorom
objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za realizáciu diela najskôr v posledný deň
príslušného mesiaca.

5.6

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 e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:
Ako objednávateľa uvedie:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Konečný príjemca objednávateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina
Ulica 1. mája č. 34, 010 01 Žilina
Adresa na doručovanie faktúr:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina
Ulica 1. mája č. 34, 010 01 Žilina

5.7

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.

5.8

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:
- označenie zmluvných strán, obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH,
- identifikáciu konečného príjemcu objednávateľa (názov a adresa),
- číslo faktúry,
- deň vyhotovenia a deň splatnosti,
- označenie peňažného ústavu a IBAN podľa bodu 1.2,
- číslo objednávky podľa evidencie objednávateľa pre účely zúčtovania faktúry,
- číslo tejto zmluvy,
- fakturovaná suma s rozčlenením DPH,
- výšku zádržného,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa (v prípade elektronickej faktúry sa
nevyžaduje)“.
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Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona o DPH v znení neskorších predpisov
a výrazné označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“.
5.9

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.

5.10 Lehota splatnosti každej faktúry je 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: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. 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.
5.11 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.
5.12 Právo na uvoľnenie zádržného vznikne zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je
zhotoviteľ oprávnený doručiť objednávateľovi najskôr uplynutím 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 6 mesiacov odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
podľa bodu 8.3 osobou oprávnenou na prevzatie diela. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní
odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu.
5.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu
z tejto zmluvy proti pohľadávke 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 5 dní odo dňa vzniku zmeny.
Článok VI.
Realizácia 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 ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem platných v EÚ a SR, platných
technických noriem EN, STN EN, STN, technických noriem železníc (TNŽ), a ďalších predpisov platných
pre objednávateľa a interných predpisov objednávateľa.

6.2

Ak bude právoplatné stavebné a/alebo kolaudačné rozhodnutie právne napadnuté a/alebo bude predmetom
prieskumu orgánom verejnej moci, zhotoviteľ je povinný bezplatne vykonať všetky kroky, ktoré sú účelné
na zachovanie práv objednávateľa, ktoré nadobudol napadnutým rozhodnutím, alebo na jeho základe.
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V opačnom prípade má objednávateľ právo takéto kroky urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na
náklady zhotoviteľa.
6.3

V prípade, ak zhotoviteľovi nebude odovzdané stavenisko aspoň štyri týždne pred uplynutím platnosti
stavebného povolenia, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti stavebného povolenia resp.
vydanie nového stavebného povolenie so zabezpečením jeho právoplatnosti.

6.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude prizývať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými štátnymi
orgánmi a organizáciami.

6.5

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.

6.6

Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osoby s osvedčením
o vykonaní autorizačných skúšok na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaným Slovenskou komorou
stavebných inžinierov (ďalej aj „SKSI“) podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre nasledovné kategórie:
10 – pozemné stavby
(V prípade, ak zhotoviteľ plní príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s osvedčením
vydaným SKSI, v ktorom nebolo uvedené aj odborné zameranie v rámci danej kategórie -osvedčenia
vydávané SKSI po 1. januári 2005 - je potrebné v rámci osvedčenia disponovať aj Potvrdením od SKSI s
uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia).

6.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby realizácie diela disponovať (sám alebo prostredníctvom
subdodávateľa) platným oprávnením udeleným bezpečnostným orgánom na vykonávanie určených činností
na určených zariadeniach elektrických – montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky pre elektrické zariadenia
železničných dráh v zmysle § 17 zákona o dráhach a v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z. v
nasledovnom rozsahu podľa Prílohy č. 1, časť 5:
E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane

6.8

Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s platným osvedčením
o odbornej spôsobilosti udeleným bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na vykonávanie určených
činností na určených technických zariadeniach elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky č. 205/2010 Z. z.
v nasledovnom rozsahu podľa Prílohy 1, časť 5:
E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane

6.9

Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby realizácie diela disponovať (sám alebo prostredníctvom
subdodávateľa) platným oprávnením o odbornej spôsobilosti udeleným bezpečnostným orgánom na
vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných - montáž, opravy,
údržby, rekonštrukcie, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia dopravné v zmysle § 17 zákona
o dráhach a v zmysle vyhlášky č. 205/2010 v nasledovnom rozsahu podľa Prílohy č. 1, časť 1:
D2: Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky
D3: Osobné výťahy

6.10 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.
6.11 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.
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6.12 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 ŽSR”. 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 pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle
bodu 7.1. Dohoda bude povinnou prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.
6.13 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.
6.14 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.
6.15 Ak stavebný dozor objednávateľa do 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.
6.16 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.
6.17 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela uskutočniť kontrolu vykonávania diela.
Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozora. Zhotoviteľ je
povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné
dni pred zakrytím preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných častí diela.
6.18 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.
6.19 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.
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6.20 Osobu (resp. osoby), ktorá bude vykonávať činnosť stavebného dozora za objednávateľa, je objednávateľ
povinný zhotoviteľovi oznámiť v súlade s bodom 16.1.
6.21 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 6.6 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 pri
práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona NR SR 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 ŽSR“ 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 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.

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.
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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 10 pracovných dní vopred na adresu Železnice Slovenskej
republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina, Ulica 1. mája
č. 34, 010 01 Žilina. 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.

8.2

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

8.3

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 8.5, ktorého súčasťou bude zoznam vád a nedorobkov
odovzdávaného diela spolu s určením lehoty pre ich odstránenie.

8.4

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.

8.5

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 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.

8.6

Zhotoviteľ je povinný do 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 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu.
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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“).

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
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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 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. 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 tejto zmluvy, 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 8.5
posledná veta.
10.2 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 kontaktnú emailovú adresu texopartner@texopartner.sk.
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 00421 253 414 600 s následným písomným potvrdením. Vady je zhotoviteľ povinný
odstrániť bezodplatne a bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom, najneskôr však do 5
pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom,. 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. V prípade,
že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo
prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú
pokutu a/alebo náhradu škody.
10.3 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 kontaktnú emailovú adresu
texopartner@texopartner.sk. 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
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reklamácie oznámi telefonicky na číslo uvedené v bode 10.2 s následným písomným potvrdením.
Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 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 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ
oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je
dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.
10.4 Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou
určiť, kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady
preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov
v súvislosti s odstránením vady. Skutočnosť, či sa jedná o záručnú vadu, bude zistené znaleckým
posudkom vykonaným nezávislým znalcom. Ak bude znaleckým posudkom zistené, že sa jedná o záručnú
vadu, nesie náklady na jeho vyhotovenie zhotoviteľ. Ak sa nejedná podľa znaleckého posudku o záručnú
vadu, hradí jeho vyhotovenie objednávateľ. Cena znaleckého posudku nesmie byť vyššia ako cena na trhu
obvyklá za porovnateľný znalecký posudok.
10.5 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.
Zodpovednosť za škodu, prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva
11.1 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, je zhotoviteľ
za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza
v peniazoch a v plnej výške.
11.2 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.
11.3 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá
zhotoviteľ.
11.4 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa okamihom podpísania
protokolu o odovzdaní a prevzatí v zmysle bodu 8.3.
11.5 Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovaného do diela a
zaobstaraného zhotoviteľom prechádza na objednávateľa v momente ich zabudovania do diela.
Článok XII.
Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti so subdodávateľmi
12.1 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo
potrebného konania riadne a včas subdodávateľov v ktoromkoľvek rade tak, ako by išlo o konanie,
neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného
zhotoviteľa.
12.2 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú
uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 (ďalej len „príloha č. 4“) alebo ktorí
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budú do zoznamu subdodávateľov doplnení v súlade s bodom 12.3, resp. 12.4. Uvedené neplatí, ak ide
o subdodávateľa, ktorý je výlučne dodávateľom tovaru.
12.3 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych
subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti
zhotoviteľa o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené
v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí
v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia 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.
12.4 Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú
časť predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa.
Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 12.3 žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet
plnenia bude plniť sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv
na povinnosť zhotoviteľa plniť na základe tejto zmluvy riadne a včas.
12.5 Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť
objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa
uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa
skončenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny
zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4.
12.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to
najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa rozumie
najmä údaje uvedené v prílohe č. 4, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania
subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa.
Článok XIII.
Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora
13.1 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.
13.2 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
5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov verejného sektora.
13.3 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.
13.4 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.
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Článok XIV.
Sankcie
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, zaplatí objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za každý, aj začatý deň omeškania.
14.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením harmonogramu postupu prác a technologického
postupu prác alebo so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika podľa bodu 3.5 ak bol určený,
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za každý, aj začatý
deň omeškania.
14.5 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v
protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.5, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú
neodstránenú vadu alebo nedorobok vo výške 0,1 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2 za každý aj začatý deň
omeškania.
14.6 Ak zhotoviteľ včas nezabezpečí predĺženie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie nového
stavebného povolenia so zabezpečením jeho právoplatnosti, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 5 000,- EUR.
14.7 Ak zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne určenom objednávateľom, zaplatí objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.2.
14.8 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote podľa bodu 10.2 alebo 10.3, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny stavebného objektu alebo prevádzkového súboru,
ktorého sa vada týka, za každý aj začatý deň omeškania, minimálne však vo výške 300,- EUR za každý, aj
začatý deň omeškania.
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 zostávajúcich zariadení, prebytočného materiálu
a odpadu zo staveniska v lehote podľa bodu 8.6, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 1500,- EUR, za každý aj začatý deň omeškania.
14.11 Ak sa bude na stavenisku nachádzať pracovník zhotoviteľa (tým sa rozumie aj pracovník subdodávateľa
v ktoromkoľvek rade) bez platného niektorého dokladu v zmysle bodu 7.5, ktorého platnosť nebude vedieť
ihneď na vyzvanie preukázať, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
2 000,- EUR za každý jednotlivý prípad.
14.12 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- 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.
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14.15 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za porušenie
povinnosti podľa bodu 9.8.
14.16 Ak zhotoviteľ poverí časťou plnenia predmetu tejto zmluvy aj iných subdodávateľov ako uvedených
v zozname priamych subdodávateľov, resp. subdodávateľov doplnených do zoznamu v súlade s bodom
12.3, resp. 12.4, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za
každý jednotlivý prípad.
14.17 Ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností podľa bodu 12.4 druhá veta, 12.5 alebo 12.6, je zhotoviteľ
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR, za každý, aj začatý deň omeškania.
14.18 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho
osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora
najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.
14.19 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 13.4, 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 13.4 vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne
však 1x za kalendárny mesiac.
14.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak
obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú
postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo
zmluvnej strany na náhradu škody tým nie je dotknuté.
14.21 Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny
bez DPH.
14.22 Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 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,
alebo
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 zmluvnej strany
od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:
15.2.1. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika (ak bol
určený) alebo s vykonaním diela o viac ako 10 dní,
15.2.2. zhotoviteľ nepredložil harmonogram postupu prác a/alebo technologický postup prác v lehote
podľa bodu 3.5,
15.2.3. zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne stanovenom objednávateľom,
15.2.4. 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,
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15.2.5. 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,
15.2.6. 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 resp. subdodávateľ nemá v čase realizácie diela platné oprávnenie podľa bodu 6.7, 6.9
alebo osoby vykonávajúce príslušné činnosti na diele nemajú oprávnenia v zmysle bodov 6.6,
alebo 6.8,
15.2.8. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní,
15.2.9. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo
má za následok ohrozenie splnenia lehoty plnenia alebo niektorého sankcionovateľného míľnika.
15.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov:
15.3.1 vyhlásenie zhotoviteľa podľa bodu 13.1 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 okrem prípadov uvedených v bodoch 15.2 a 15.3 odstúpiť od tejto 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 s upozornením, 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 okrem prípadov uvedených v bode 15.2 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 s upozornením, 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,
nároku zhotoviteľa na zaplatenie ceny za časť predmetu zmluvy objednávateľom, ktorá bola do momentu
odstúpenia od tejto zmluvy vykonané, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím
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časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 15.8,
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 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej
strane. Odstúpenie musí byť podpísané oprávnenou osobou, inak je neplatné.
15.8 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
15.8.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením
predmetu zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,
15.8.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu zmluvy, ako aj
podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti,
15.8.3. vypratať stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 15.8.1,
15.8.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie
príslušnej časti predmetu zmluvy.
Článok XVI.
Oznamovanie osôb poverených výkonom činností v zmysle zmluvy a povinnosti v súvislosti s ochranou
osobných údajov
16.1 Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) 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 dozora vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne
číslo. Objednávateľ je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby v pozícii stavebného dozora zmeniť a to
zaslaním oznámenia zhotoviteľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich (10) 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 v 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
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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, zmluvná strana, ktorá má spracúvať osobné údaje nezačne so spracúvaním
osobných údajov skôr ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov
podľa ustanovení § 34 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s článkom 28 bodom 3 GDPR.
Článok XVII.
Záverečné ustanovenia
17.1 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. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym
poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd.
17.2 Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými
stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá.
17.3 Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou alebo prostredníctvom registrovaných kuriérskych
služieb na adresu adresáta, sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude
doručovateľom 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.
17.4 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.
17.5 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.
17.6 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre
a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár.
17.7 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
17.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou
predmetu zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje
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takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela a splneniu
ostatných častí predmetu zmluvy potrebné.
17.9 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: 16.04.2019

V Bratislave, dňa: 25.03.2019

V mene objednávateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme “ŽSR“

V mene zhotoviteľa:
TEXO PARTNER a.s.. Bratislava

Ing. Juraj Tkáč v.r.
generálny riaditeľ

Ing. Stanislav Petrovský v.r.
predseda predstavenstva
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Príloha č. 1 – Investičné zadanie

Investičné zadanie
A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
1. Identifikačné údaje
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

Stavba
Názov stavby: ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov
Číslo stavby: A 15 096
Miesto stavby: ŽST Štrba
Okres: Poprad
Kraj: Prešovský
Katastrálne územie: Štrba, KNC č. 2555/1 v správe ŽSR a KNC č. 2555/2 –
budova v správe ŽSR a pozemok v správe Železničnej
spoločnosti Slovensko, a.s.
Odvetvie: Sekcia železničných budov
Charakter stavby: Komplexná rekonštrukcia KRDS materiálom novým
Stavebník
Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadený orgán: GR ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Termíny
Termín predloženia zadania stavby: 11/2018
Termín predloženia PD: PD spracovaná firmou GS Pro, s.r.o., Svätoplukova 21,
040 01 Košice.
Odsúhlasená O 430 GR ŽSR Schvaľovacím protokolom č. j.
15660/2016/O430-13 zo dňa 07.12.2016.
Stavebné povolenie vydané MDaV SR, Sekciou železničnej
dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody
6, 810 05
Bratislava 1
č. j. 08000/2017/SZDD/16838
zo dňa 28.2.2017.
Termín realizácie začatia stavby: 2019
Termín ukončenia stavby: 2019
Projektant
Generálny projektant: GS Pro, s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice.
Zodpovedný projektant stavby: Ing. Gabriel Šoltés a Milan Hužvár
Stupeň PD: DSPRS
Správca objektu
Správca : ŽSR, Oblastná správa majetku Košice, Kasárenské
námestie 5, Košice.
Majetkové pomery:
k.ú. Štrba, KNC č. 2555/1 v správe ŽSR a KNC č. 2555/2 – budova v správe
ŽSR a pozemok v správe Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV STAVBY
Dokumentácia stavebných objektov a prevádzkových súborov:
A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa
B1. Protokol o určení vonkajších vplyvov
B2. Plán BOZP
E. Stavebné objekty a statika (SO) – AS – Architektonicko – stavebná časť
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ST – Statické posúdenie
EO – Elektroinštalácia
PO – Projekt požiarnej bezpečnosti stavby
F. Projekt organizácie výstavby POV
G. Prevádzkové súbory (PS) – TG – Technologické zariadenia
H. Výkaz výmer, rozpočet
I. Dokladová časť
3. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV
V budove železničnej stanice Štrba sú toho času osadené nefunkčné pohyblivé schody zahraničnej výroby
(Juhokórejská republika), ktoré boli osadené pred Majstrovstvami sveta v lyžovaní v roku 1969. Podľa
zistenia od bývalých zamestnancov správcu vtedajšieho Drahstavu, boli v prevádzke nie celý rok z dôvodu,
že pri odstránení poruchy neboli náhradné diely a chýbala aj sprievodná dokumentácia, čo je porušením
Vyhlášky č. 205/2010 Z.z. V rámci uvedenej stavby je potrebné zabezpečiť zriadenie osobného výťahu,
výmenu vchodových pevných dvojdvier na vstupe do čakárne vestibulu, vstupu od obce k električkám
OŽ, kovových dverí
haly OŽ, výmenu presklenej fasády s oceľovou konštrukciou haly OŽ
a elektroinštaláciu pri osadení pohyblivých schodov, dverí a výťahu. Výmenou pohyblivých schodov,
presklenia fasády OŽ, dvier a zriadením výťahu sa vylepšia bezpečnostné a cestovné podmienky pre
cestujúcu verejnosť, vylepší sa estetické
hľadisko, nakoľko železničná stanica je vstupnou bránou
do Tatranskej oblasti, ktoré navštevujú návštevníci z rôznych kútov sveta.
4. SÚVISICE STAVBY
4.1 Požiadavky na dovoz strojného zariadenia: žiadne
4.2

Požiadavky na dovoz licencií:

žiadne

4.3

Vyvolané investície:

4.4

Nároky na zvýšenie počtu pracovníkov: žiadne

4.5

Likvidácia zastaraných prevádzok: žiadne

žiadne

5. ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY
Dokumentácia stavebných objektov a prevádzkových súborov:
C. Sprievodná správa
D. Súhrnná technická správa
B1. Protokol o určení vonkajších vplyvov
B2. Plán BOZP
E. Stavebné objekty a statika (SO) – AS – Architektonicko – stavebná časť
ST – Statické posúdenie
EO – Elektroinštalácia
PO – Projekt požiarnej bezpečnosti stavby
F. Projekt organizácie výstavby POV
G. Prevádzkové súbory (PS) – TG – Technologické zariadenia
H. Výkaz výmer, rozpočet
I. Dokladová časť
B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY
1. TECHNICKO EKONOMICKÉ HODNOTENIE
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Ekonomický efekt vznikajúci z realizácie stavby sa prejaví v oblasti ekonomickej aj mimoekonomickej. V oblasti
ekonomickej sa to prejaví v návratnosti investícií v podobe tržieb za kvalitnejšie služby poskytované pre
prepravcov na železniciach, ako aj v energetickej úspornosti výmenou presklenej fasády haly OŽ.
V mimoekonomickej sa podstatne vylepšia cestovné, tepelno -technické a bezpečnostné podmienky pre cestujúcu
verejnosť.
2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
1.1

Charakter stavby:
Komplexná rekonštrukcia pohyblivých schodov, zriadenie výťahu, výmena pevných dvojdvier
a inštalácia posuvných dverí na vstupe do vestibulu, dverí na vstupe od obce k vlakom OŽ, kovových
dverí haly OŽ, presklenia fasády haly OŽ a elektroinštalácie pri osadení pohyblivých schodov, dverí
a výťahu.

2.2 Opis stavby:
1. Účelom predmetnej stavby je vybudovanie nového pohyblivého schodiska (eskalátor)
nefunkčného z roku 1969, zriadenie osobného výťahu pre cestujúcich a osoby z obmedzenou
schopnosťou pohybu z prízemia na poschodie do haly OŽ, výmena vchodových dverí na vstupe
do vestibulu a na vstupe od obce k OŽ, výmena kovových dverí a vrát haly OŽ, výmena
presklenej fasády s oceľovou konštrukciou haly OŽ a vybudovanie novej elektroinštalácie pre
pripojenie výťahu, eskalátora a fotobunkových (pohyblivých) dverí.
2. Budova nemá negatívny vplyv na prostredie.
2.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma:
Stavba bude realizovaná na pozemku ŽSR, KNC č. 2555/1 v správe ŽSR a KNC
č. 2555/2 –
budova v správe ŽSR a pozemok v správe Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., v k.ú. Štrba.
Rekonštruovaná železničná stanica a hala OŽ sú v správe ŽSR Oblastnej správy majetku Košice. Objekty a
územia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa v záujmovej oblasti nenachádzajú.
2.4 Vplyv stavby na životné prostredie:
Ochrana životného prostredia:
Ohľadom prípadného znečisťovania ovzdušia je zhotoviteľ stavby povinný sa riadiť ustanoveniami zákona č.
478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší). Pre ochranu povrchových a podzemných vôd musí
zhotoviteľ previesť všetky opatrenia organizačné a technické, potrebné k tomu, aby zabránil ich znečisteniu
v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Zhotoviteľ stavby je povinný si zabezpečiť likvidáciu
vzniknutých odpadov a pri kolaudácii predmetnej stavby musí priložiť doklad o spôsobe ich zneškodnenia
v súlade so zákonom 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 284 / 2001
Z.z.. V zmysle cestného zákona č. 55/84 zb. bude zhotoviteľ stavby zabezpečovať čistotu na stavbou
znečisťovaných komunikáciách, bez použitia vody. Objekt po svojom dokončení nebude mať negatívny vplyv na
životné prostredie.
3. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV
Komplexnú rekonštrukciu stavby ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov realizovať v zmysle vypracovanej
projektovej dokumentácie stavby vypracovanej projekčnou firmou: GS Pro, s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01
Košice (Objektová skladba viď písm. A, bod č. 2 Investičného zadania), Schvaľovacieho protokolu projektovej
dokumentácie DSPRS, vydaným O 430 GR ŽSR č. j. 15660/2016/O430-13 zo dňa 07.12.2016 a vydaným
Stavebným povolením MDVaRR SR, Sekciou železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad,
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava č. j. 08000/2017/SZDD/16838 zo dňa 28.2.2017.
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4. POSTUP VÝSTAVBY
Stavba sa bude realizovať počas plnej prevádzky a preto je potrebné zabezpečiť bezpečnosť cestujúcej verejnosti.
V prípravných prácach je potrebné zistiť, či sa nenachádzajú elektrické alebo slaboprúdové vedenia pod
omietkou, ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou poškodené. Za týmto účelom je potrebné vyžiadať stanoviská
správcov uvedených vedení a v prípade ich existencie práce realizovať za prítomnosti zástupcov jednotlivých
správcov zariadení.
Stavebný materiál je možné uskladňovať v skladových priestoroch výpravnej budovy. Doprava stavebného
materiálu na stavenisko je možná cestnou dopravou. Stavenisko je potrebné ohradiť z hľadiska bezpečnosti
prevádzky, cestujúcej verejnosti a zamestnancov vykonávajúcich stavebné práce. Odber vody a el. energie je
možný cez osobitné meranie priamo z budovy. Prístup na stavenisko je možný po jestvujúcej komunikácii.
Stavebná suť sa bude odvážať na riadenú skládku TKO do blízkeho okolia.
C. DOKLADY
Schvaľovací protokol projektovej dokumentácie DSPRS, Odsúhlasená O 430 GR ŽSR č. j. 15660/2016/O430-13
zo dňa 07.12.2016 a Dodatok č. 1 k schvaľovaciemu protokolu č. 15660/2016/O430-13/1SM zo dňa 24.10.2018.
Stavebné povolenie vydané MDVaRR SR, Sekciou železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad,
Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava č. j. 08000/2017/SZDD/16838 zo dňa 28.2.2017.
D. VÝKRESOVÁ ČASŤ
Projektová dokumentácia stavby vypracovaná projekčnou firmou: GS Pro, s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01
Košice 3. Objektová skladba viď písm. A, bod č. 2 Investičného zadania.
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Príloha č. 2: Ocenený výkaz výmer

Rekapitulácia - realizácie
Objekt

Cena bez DPH

SO 01

Výmena pohyblivých schodov, výťahu a presklenia haly OŽ - stavebné riešenie

853 112,96 €

SO 01

Výmena pohyblivých schodov, výťahu a presklenia haly OŽ - elektroinštalácia

21 891,33 €

PS 01

Výťahy
celkom bez DPH:

191 994,71 €
1 066 999,00 €
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Stavba: ŽST Štrba,KR pohyblivých schodov
Objekt: SO 01-Výmena pohyblivých schodov,výťahu a presklenia haly OŽ
Stavebné riešenie
Časť:

Č.

Kód položky

HSV
1
1 130201001
2 162501102

3 162501105
4 171201201
5 171209002

3
6 310278841
7 311231114
8 317661163pp
9 317944311
10 340238234
11 346244821
12 380321532
13 380356231
14 380356232
15 380361006

4
16 411354255

6
17 612401391
18 622464310
19 622466116

20 631313611
21 631313661
22 631571003
23 632451131

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Jednotková cena
zadania
v EUR bez DPH

Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne
"1P" 2,7*2,95*1,55
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
12,346
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých
1000 m
12,346 * 27
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
12,346*1,8

90 926,322
1 230,034
m3

12,346
12,346

59,000

728,414

m3

12,346
12,346

4,330

53,458

m3

333,342
333,342
12,346
22,223
22,223

0,480

160,004

0,840
12,500

10,371
277,788

m3
t

Zvislé a kompletné konštrukcie
Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného
nepálenými tvárnicami hr. do 300mm
(0,78+0,3)/2*0,3*1,18+0,2*0,3*1,18*8
Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MVC 2, 5
35,7*0,3*0,9+14,72*0,3*0,25
Výplň škár tmelom
1,54*0,13*2
Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov
bez zamurovania hláv do č.12
0,0434
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG
(125x599x249)
0,40*2*2
Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm P 10-20 MC
10 hr. 140 mm
2*(2,95+2,4)*1,45
Kompletné konštr. výť. šachty zo železobetónu tr. C 30/37, hr. 150300 mm
2,65*2,4*0,25+2*(2,4+2,15)*0,25*1,2
Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných,
plôch rovinných zhotovenie
2*(2,4+2,15)*1,2
Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných,
plôch rovinných odstránenie
Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele
10505

11 131,304
m3

0,758
0,758
10,743
10,743
0,400
0,400

160,950

122,000

220,450

2 368,294

22,800

9,120

t

0,043
0,043

1 750,000

75,250

m2

1,600
1,600

29,100

46,560

m2

15,515
15,515

421,540

6 540,193

m3

4,320
4,320

275,000

1 188,000

m2

10,920
10,920

32,700

357,084

m2

10,920

6,850

74,802

0,200

1 750,000

m3
m2

t

Vodorovné konštrukcie
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným,
výšky vľn do 50 mm hr. 0,8 mm

350,000

115,500
m2

2,100

55,000

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek
maltou nad 0, 25 do 1 m2
2+2+8+1+1
Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a
nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)
Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ
(Baumit UniPrimer)
35,7*0,9*2+14,72*0,25*2
6,05*0,41*2*2*2+5,07*0,41*2*2
Súčet
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm
"A" 2,95*2,7*0,1
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm
"B" 3,32*0,12
Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)
1,78*1,18*0,6
Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom

Celková cena
zadania
v EUR bez DPH

115,500

6 892,371
ks

14,000
14,000

21,500

301,000

m2

99,779

49,800

4 968,994

m2

99,779
71,620
28,159
99,779
0,797
0,797
0,398
0,398
1,260
1,260
3,320

2,840

283,372

182,430

145,397

186,020

74,036

51,850

65,331

29,470

97,840

m3
m3
m3
m2

27

Č.

Kód položky

24 642942111
25 5533108680

9
26 936124122
27 553560002100pp

Popis
hr. nad 20 do 30 mm
"B" 3,320
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do
2,5 m2
Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm,
jednodielne zamurovacie

MJ

Množstvo
celkom

Jednotková cena
zadania
v EUR bez DPH

3,320
ks

3,000

43,800

ks

3,000

275,000

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Osadenie lavičky
Lavička sektorová 4 sedadlová

Celková cena
zadania
v EUR bez DPH

131,400
825,000

65 846,416
ks
ks

15,000
15,000

75,000
1 650,000

1 125,000
24 750,000

3,450

4 565,140

1,500

1 984,844

1,620

2 143,631

1,790

3 436,800

1,356

2 603,520

0,870

6 681,600

34,450

999,360

179,560

6,464

Cena nezahŕňa:kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť
borovicových drevených lamiel: svetlá pinie, tmavý teak. Štandardná
farebnosť tropických drevených lamiel: prírodná svetlá (náter olejom za
príplatok). Štandardná farebnosť oceľových častí

28 941941041

29 941941291
30 941941841
31 941942011
32 941942811
33 941942911

34 962032231

35 962052211
36 965042141
37 965042241

38 965081812
39 968061126
40 968061137
41 968062745
42 968071126
43 968071137
44 968072456
45 968072559
46 971052441
47 974031153

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky
nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
27*7,2+12*4*4+15*8+16,735*8,2+16,56*8,182+4,4*4,3
1*4,25+1,8*4,21+27*8,18+39*7,5
Súčet
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20
m, výšky do 10 m
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky
nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
Montáž lešenia s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10
m
Demontáž lešenia s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do
10 m
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia
rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m
1920,000*4
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených,
vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t
"P/3"
11,7*0,3*1*2+35,7*0,3*1
"M1,M2"
35,7*0,3*0,95+14,72*0,3*0,25
Súčet
Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t
"1/M" 0,99*0,19*0,19
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón
alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t
"podkl. betón-1P " 7,925*0,1
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty
asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t
"mazanina" -1P"
7,925*0,127
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo
keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t
"1P" 2,7*2,935
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, 0,02700t
Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy nad 4 m2, -0,08000t
Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, 0,02400t-dvere
"1/S,2/S " 3,71*2,9+3,91*3,25+1,22*3,25*2
Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2
Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2
"3/Z" 2
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t
1,2*1,97*3
Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t
"3/Z" 2*4,25*6
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25
m2, do 300 mm, -0,18700t
1+1
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek
maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t

m2

m2
m2
m2
m2
m2

m3

1
323,229
798,041
525,188
1
323,229
1
323,229
1
323,229
1
920,000
1
920,000
7
680,000
7
680,000
29,009
17,730

m3

11,279
29,009
0,036
0,036

m3

0,793
0,793

94,230

74,724

m3

1,006

82,420

82,915

1,006
m2

7,925
7,925

3,850

30,511

ks
ks

4,000
1,000

1,220
4,020

4,880
4,020

m2

31,397
31,397
3,000
2,000
2,000
7,092
7,092
51,000
51,000

2,140

67,190

1,510
4,850

4,530
9,700

16,390

116,238

3,960

201,960

ks
ks
m2
m2
ks

2,000
2,000

33,300

66,600

m

7,200

3,230

23,256
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Č.

Kód položky
48 976071111
49 976083141
50 978059631

51 978071251
52 979011111
53 979081111
54 979081121
55 979082111
56 979082121
57 979089612

99
58 999281111

PSV
711
59 711113131
60 711113141
61 998711202

766

Popis
1,8*4
Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t
Vybúranie nožového škrabáka, stúpacieho železa,komínovej
konzoly a pod. z muriva betónového, -0,01000t
"2Z" 2
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, 0,08900t
"M1,M2"
35,7*0,95+14,72*0,25
"P4"
6,05*0,41*2*2+5,07*0,41*2
Súčet
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t
"1P" 7,925
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad
alebo pod základným podlažím
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých
ďalších 5 m
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17
09), ostatné

MJ
m

7,100

14,200

3,110

6,220

m2

51,674

5,050

260,954

7,470

59,200

10,140
11,330

1 188,753
1 328,261

t
t

117,234
117,234
3
399,786
117,234

0,380
8,300

1 291,919
973,042

t

117,234

1,150

134,819

t

117,234

99,000

11 606,166

37,595

m2
t
t

14,079
51,674
7,925
7,925

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších
plášťov výšky do 25 m

5 710,698
t

152,042

37,560

Práce a dodávky PSV
Izolácie proti vode a vlhkosti
Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2
mm na ploche vodorovnej
"A" 2,95*2,7
Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI AQUAFIN 2K hr. 2
mm na ploche zvislej
2*(2,95+2,7)*1,45
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12
m

Celková cena
zadania
v EUR bez DPH

2,000
2,000

5 710,698

762 186,641
672,964
m2

7,965
7,965

25,450

202,709

m2

16,385
16,385

27,640

452,881

%

6,556

2,650

Konštrukcie stolárske

17,373

83 446,614
1
920,000
1
920,000

7,500

14 400,000

34,850

66 912,000

ks
ks

3,000
6,000

51,780
64,500

155,340
387,000

ks

3,000

310,000

930,000

%

827,843

0,800

Demontáž obloženia podhľadu , -0,00800t

m2

63 766423213p

Montáž obloženia podhľadov -spätná montáž drev. podhladu
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového,
do existujúcej zárubne, vrátane kovania
Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB
Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch CPL
laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm

m2

66 6117103113

7,200
2,000

Jednotková cena
zadania
v EUR bez DPH

ks

62 766421822

64 766662112
65 5491502040

Množstvo
celkom

Elegant praktik, CPL laminát - zvislé: buk, hruška, jelša vodorovné: dub
bielený, javor, tík, wenge.

67 998766202

767
68 767112812

69 767122812
70 767421102pp
71 767590200
72 6970010007

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do
12 m

Konštrukcie doplnkové kovové
Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných, -0,03300t
"P/1-P/6"
59,35*3,86+11,7*7,39
13,68*(7,3+6,6)/2
11,7*8,18+11,7*7,3+35,7*7,3
2,15*6,58+1,44*7,3+5,7*0,9+5,7*0,9
4,4*4,35+1*4,25
Súčet
Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete zváraných, 0,01700t
"P7" 54,35*2,2
Montáž a dodávka opláštenia -hliníkový fasádny systém-ponuka
AVG Group
Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu
1,5*0,35*2
RIVAL GK -Hliníková rohoža s vložkou z gumovej pilky a kartáčová

662,274

586 451,322
m2

910,665

16,200

14 752,773

315,554
95,076
441,726
34,919
23,390
910,665
m2

119,570
119,570

18,500

2 212,045

kpl
m2

1,000
1,050
1,050
1,050

522 062,000
6,700

522 062,000
7,035

850,000

892,500

m2

29

Č.

Kód položky
73 767590205
74 6970010047
75 6970010058
76 767656250
77 5534485200p
78 767995103
79 5531000
80 767995105
81 5531000000
82 998767202

776
83 776411000
84 611990002300
85 776541100
86 2841305000
87 998776202

783
88 783103811
89 783125130
90 783125730

91 783601816
92 783624200

784
93 784452371

M
33-M
94 330100002pp
95 MV
96 PPV

HZS
97 HZS000113
98 HZS000113p

Popis
násada, výška rohože: 27 mm
Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu
3,7*1,2
ARCOS - 100 % polypropylénová rohoža, podklad 4 mm PVC,
výška rohože: 17 mm
Gumové olemovanie, k rohoži RINGO, šírka: 45 mm
Montáž vrát skladacích, osadzovaných do oceľovej konštrukcie
štvorkrídlových, s plochou 20-32 m2
Vráta oceľové skladacie 425x600-ponuka
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových
konštrukcií nad 10 do 20 kg
Oceľová konštrukcia-profil 40/60/3 dl 1,5m- pre prichytenie zaskl.
steny
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových
konštrukcií nad 50 do 100 kg
Oceľové konštrukcie-ocel.platňa
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
objektoch výšky nad 6 do 12 m

MJ

Množstvo
celkom

Jednotková cena
zadania
v EUR bez DPH

m2

4,440
4,440

3,850

17,094

m2
m

4,440
4,529

78,000
15,000

346,320
67,935

ks
ks

2,000
2,000

700,000
17 732,130

1 400,000
35 464,260

kg

80,000

3,950

316,000

kg

80,000

10,800

864,000

kg
kg

121,000
121,000
5
800,700

2,990
10,800

361,790
1 306,800

%

1,100

Podlahy povlakové
Lepenie podlahových líšt soklových
Lišta schodová 50 mm protišmyková
76 * 1,02
Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch
"B" 3,32
Podlaha PVC
3,32 * 1,03
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12
m

1500+80*0,032
Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s
obrúsením, stropov
Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s
emailovaním a 1x plným tmelením

m
m
m2
m2
%

76,000
77,520
77,520
3,320
3,320
3,420
3,420
10,944

3,950
7,450

300,200
577,524

8,620

28,618

55,000

188,100

0,350

m2
m2
m2

m2
m2

1
500,000
1
502,560
1
502,560
1
502,560
1
920,000
1
920,000

2,150

3 225,000

13,500

20 284,560

7,930

11 915,301

2,100

4 032,000

16,290

31 276,800

84,807
m2

6,282
6,282

13,500

Práce a dodávky M
Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh
Demontáž eskalátora výšky do 4,5m,stavebné úpravy s tým
súvisiace
Murárske výpomoci
Podiel pridružených výkonov

84,807

12 750,000
ks
%
%

1,000
125,000
125,000

12 500,000
1,000
1,000

kpl
kpl

1,000
1,000

1 949,000
5 000,000

1 949,000
5 000,000

Celkom

853 112,963

Hodinové zúčtovacie sadzby
Stavebno montážne práce -nové piktogramy
Stavebno montážne práce -práve nezahrnuté v položkách,rezerva

3,830

70 733,661

Dokončovacie práce - maľby
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané
tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m
0,40*2*2*2+0,78*1,15+0,3*1,15+1,15*0,2*8

6 380,770

1 098,273

Nátery
Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ľahkých C
alebo veľmi ľahkých CC oškrabaním
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC
dvojnásobné - 70µm
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC
základné - 35µm

Celková cena
zadania
v EUR bez DPH

12 500,000
125,000
125,000

6 949,000

30

Stavba: ŽST Štrba,KR pohyblivých schodov
Objekt: SO 01-Výmena pohyblivých schodov, výťahu a presklenia haly OŽ
Elektroinštalácia
Podčasť:
Č.

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Jednotková cena
zadania
v EUR bez DPH

210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice
1 21001-0002
2 345 651P203.
3 21001-0006
4 345 650P527
5 21001-0101
6 345 710K045
7 21001-0103
8 345 710K075
9 21001-0107
10 345 712K030
11 21001-0351
12 345 620D701
13 21101-0006
14 345 955K001

Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm
Rúrka el-inšt plastová, ohybná : HXL20 bezhalogénová, sivá
Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D50 (d48)mm
Rúrka el-inšt PVC-U/P ohybná 21330050 : RP-E-MF 50 Topspeed,
2-plášťová, sivá
Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez
krabíc, do š.20mm
Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 H (šxv) biela
Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez
krabíc, šírka nad 40 do 60mm
Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 H (šxv) biela
Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov,
rohov, bez krabíc, šírka 110 až 220mm
Kanál el-inšt PVC parapetný dutý : PK 210x70 D H (šxv) 2komorový, biely
Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka
IP40-66 (6455-11)
Krabica KR rozvodná uzatvorená IP67 : 6455-11P/2
(122x122x44,6) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm2) plast, svetlo sivý
Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva
z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa
Hmoždinka PA : HM 8/1

3 363,700
m
m
m

30,000
30,000
15,000

1,230
0,870
1,560

36,900
26,100
23,400

m

15,000

1,380

20,700

m
m

80,000
80,000

2,750
4,010

220,000
320,800

m
m

10,000
10,000

2,940
8,550

29,400
85,500

m

80,000

1,500

120,000

m

80,000

23,070

1 845,600

kus

10,000

6,150

61,500

kus

10,000

3,320

33,200

kus
kus

510,000
510,000

1,010
0,050

515,100
25,500

m

12,000

9,000

108,000

ks
ks
ks
ks
ks

6,000
4,000
4,000
2,000
1,000

15,500
1,700
1,700
8,100
30,500

93,000
6,800
6,800
16,200
30,500

200,000
1,000
200,000
0,400
0,400

2,900
450,000
7,900
206,700
310,000

580,000
450,000
1 580,000
82,680
124,000

210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne
15 21002-0309
16
17
18
19
20

553 4730030
553 4730K0989
553 4730K0996
553 4730K0997
553 4730K0998

21
22
23
24
25

21002-0671
000 0000011
132 102300
21002-0922
999 990378

Montáž káblového žľabu, vč. príslušenstva
Káblový žľab š.200mm, v. 50mm, dĺž. 2m, typ: KPL200H50/2
(Strader)
Spojka žľabu otočná, typ.: LGJH50 (Strader)
Ukončovací plech, typ.: BZK200 (Strader)
Koleno žľabu 90, typ KKJ200H50 (Strader)
T- redukcia žľabu, typ: TRJ200H50
Výroba a montáž oceľovej všeobecnej konštrukcie, pre el.
zariadenia (klasická)
Ostatné nešpecifikované
Oceľová konštrukcia všeobecná
Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stenou
Protipožiarne utesnenie prestupov káblov

210 10
Ukončenie vo

súbory pre káble

26 21010-0019
27 21010-0160
28 21010-0160.
29 21010-0172
30 21010-0177
31 21010-0178
32 21010-0262P
33 21010-0522P

Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25
mm2
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky,
zapojenie 3x 1,5mm2
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky,
zapojenie 3x 2,5 mm2
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky,
zapojenie 4x 35 mm2
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky,
zapojenie 5x 6 mm2
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky,
zapojenie 5x 10 mm2
Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do
12x1,5 mm2
Ukončenie kábla do 2x0,8 mm2

3 077,980

kg
ks
kg
m2
m2

212,000
kus

4,000

2,860

11,440

kus

16,000

2,800

44,800

kus

2,000

2,800

5,600

kus

4,000

9,600

38,400

kus

2,000

7,100

14,200

kus

2,000

11,100

22,200

kus
kus

2,000
16,000

9,680
3,500

19,360
56,000

210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo
34 21011-1021
35 345 420A801

90,700

Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A 250V, koncová
kus
Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, kompletná, s
viečkom (bez oc) IP44, biela
kus

10,000

5,950

10,000

3,120

210 12 Ústrojenstvo istiace
36 21012-0103
37 358 5703O09

Montáž vložky poistkovej, nožová PC - do KS01A
Poistková vložka nožová - 125A gG - do rozvádzača KS01A

210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje

Celková cena
zadania
v EUR bez DPH

59,500
31,200

24,120
kus
kus

3,000
3,000

1,050
6,990

3,150
20,970

492,800
31

Č.

Kód položky
38 21014-0431
39 358 1350C45

Popis
Montáž a zapojenie kompletných skriniek s 1-tlač ovládačom
Spínacie tlačidlo v skrinke, pre núdzové otvorenie dverí

kus
kus

14,000
14,000

Jednotková cena
zadania
v EUR bez DPH
5,500
29,700

kus
kus
kus
kus
kus

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

12,900
48,500
199,500
2 680,000
400,000

MJ

Množstvo
celkom

210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.
40
41
42
43
44

21019-0001
21019-0003
357 000264687
357 000264688
357 000264689

Montáž rozvodnice do 20kg
Montáž rozvodnice do 100kg
Rozvádzač KS09A
Rozvádzač RP24
Ovládacia skrinka MS

3 340,900

210 22 Vedenia uzemňovacie
45 21022-0022
46 354 9000A01
47 21022-0301
48 354 9040A30
49
50
51
52
53
54

21022-0302
354 9040A36
21022-0321
354 9040A99
21022-0325
354 9090D12

Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm,
spojenie svorkami
Drôt uzemňovací FeZn D10
Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)
Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastoky
(2xM8)
Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky
(SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)
Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)
Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)
Upevňovacia objímka na potrubie typ 540920 (Dehn)
Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice
Ekvipotenciálna prípojnica 563030 (DEHN)

55 21080-0646
56 341 010M425
57 21080-0647
58 341 010M432
59 21080-0649
60 341 010M446
61 21088-0140
62 341 023M113.1
63 21088-0167
64 341 023M107.1
65 21088-0170
66 341 023M113.1
67 21088-0170P
68 341 023M113.1
69 21088-0205
70 341 211M110.
71 21088-0224
72 341 211M510.
73 21088-0305
74 341 211M110
75
76
77
78
79
80

21088-0306
341 211M120
21088-0317
341 211M340
21088-0318
341 211M350

81 21088-0324
82 341 211M510
83
84
85
86

21088-0411
341 311M110
21088-0441
341 311M110,

12,900
48,500
199,500
2 680,000
400,000

321,520
m
kg
kus

40,000
28,000
15,000

1,410
1,740
3,230

56,400
48,720
48,450

kus

15,000

0,670

10,050

kus
kus
kus
kus
kus
kus

15,000
15,000
4,000
4,000
1,000
1,000

3,230
1,650
3,350
3,650
18,200
38,500

48,450
24,750
13,400
14,600
18,200
38,500

210 8 Vodiče, šnúry a káble medené
Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07VK, CYA 6
Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý
Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07VK, CYA 10
Vodič Cu (CYA) : H07V-K 10 GNYE lanko (RM) zel/žltý
Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07VK, CYA 25
Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žltý
Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený vo výkope
V07Z-K 25
Kábel bezhalogénový H07Z-K 1x25 ž/z
Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07Z-K
6
Vodič bezhalogénový H07Z-K 1x6 drôt ž/z
Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený pevne
V07Z-K 25
Kábel bezhalogénový H07Z-K 1x25 ž/z
Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený pod
omietkou V07Z-K 25
Kábel bezhalogénový H07Z-K 1x25 ž/z
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE,
CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 3x1,5
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE,
CHKE, N2XH, NHXH 12x1,5-2,5
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 12x1,5
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE
3x1,5
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 3x1,5
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE
3x2,5
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 3x2,5
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE 5x6
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 5x6
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE 5x10
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 5x10
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE
12x1,5
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 12x1,5
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený vo výkope CHKE
4x35
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 4x35
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pevne CHKE 4x35
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 4x35

Celková cena
zadania
v EUR bez DPH
77,000
415,800

3 632,700
m
m

40,000
40,000

1,020
0,570

40,800
22,800

m
m

25,000
25,000

1,360
1,080

34,000
27,000

m
m

5,000
5,000

1,750
2,850

8,750
14,250

m
m

5,000
5,000

1,700
3,780

8,500
18,900

m
m

20,000
20,000

1,170
1,160

23,400
23,200

m
m

20,000
20,000

1,750
3,780

35,000
75,600

m
m

45,000
45,000

1,750
3,780

78,750
170,100

m
m

50,000
50,000

1,750
0,790

87,500
39,500

m
m

55,000
55,000

1,850
3,390

101,750
186,450

m
m

170,000
170,000

1,370
0,820

232,900
139,400

m
m
m
m
m
m

15,000
15,000
45,000
45,000
25,000
25,000

1,360
1,140
1,490
5,000
1,690
7,670

20,400
17,100
67,050
225,000
42,250
191,750

m
m

15,000
15,000

1,950
3,390

29,250
50,850

m
m
m
m

5,000
5,000
20,000
20,000

3,150
20,000
3,150
20,000

15,750
100,000
63,000
400,000
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Č.

Kód položky
87 21088-0441P
88 341 311M110.

Popis
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pod omietku CHKE
4x35
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R 4x35

MJ
m
m

Množstvo
celkom

Jednotková cena
zadania
v EUR bez DPH

45,000
45,000

3,150
20,000

%
%
ks
%
hod

86,982
118,686
1,000
32,790
100,000

6,000
3,000
300,000
3,000
12,500

521,892
356,058
300,000
98,370
1 250,000

ks
hod
m
ks
ks
hod
hod

1,000
16,000
200,000
1,000
3,000
8,000
24,000

950,000
25,000
3,800
150,000
110,000
12,500
20,000

950,000
400,000
760,000
150,000
330,000
100,000
480,000

kus
ks
m
m
m
m
kus
ks
kus
ks
kus
kus

1,000
1,000
80,000
80,000
45,000
45,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000

4,850
25,000
1,100
0,580
1,100
1,050
3,890
13,500
2,500
8,500
13,000
15,500

4,850
25,000
88,000
46,400
49,500
47,250
3,890
13,500
2,500
8,500
26,000
15,500

kus

1,000

1 075,000

1 075,000

m
kus
m
m
m

5,000
16,000
5,000
5,000
5,000

10,600
7,150
8,490
2,320
2,250

53,000
114,400
42,450
11,600
11,250

Celkom

21 891,330

213 2 PPV a HZS
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

21328-0060
000 000001
000 0000014
000 000003
21329-0015
21329-0017
21329-0029
21329-0069
21329-0069.4
21329-0074.
21329-0120
21329-1000.01

PPV (pomocné a podružné výkony)
Podružný materiál
Ostatné nešpecifikované
Doprava
Drobné murárske práce
Naprogramovanie hlášok a oživenie zvukového orientačného
majáka
Výjazd ŽT pre pripojenie komunikačného kábla
Demontáž a ekologická likvidácia káblov
Demontáž a ekologická likvidácia rozvádzača RP 24
Demotáž a ekologická likvidácia postkových spodkov
Práca v rozvádzači - KS01A
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy

M22

156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

22026-0007P.
374 1000025.
22028-0021P
341 671E053
22028-0250
341 811M167
22030-0914P
374 1000023
22030-0931P
374 1000024
22030-1310P
22033-0153P

Montáž krabice
KRONECTION Box I pre max. 30 párov , prázdny
Montáž, kábel uložený na povrch J-H(ST)H 2x2x0,8
Kábel Cu signálny bezhalogénový : J-H(St)H 2x2x0.8 Bd
Montáž, kábel dátový FTP
Kábel FTP
Montáž svorkovnice
Svorkovnica Krone LSA plus 2/8
Montáž držiaka
Držiak svorkovnice krone LSA plus 2/8
Ukončenie FTP
Montáž majáka
Zvukový orientačný maják ZOM 03S, umožňujúci nahrať informačné
hlášky typ DHM ZOM

113 374 102T028
114
115
116
117
118

M46

202 Zemné práce pri ext. montážach

46020-0164
46026-0011P
46042-0372
46049-0012
46056-0164

Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4
Privarenie vodiča FeZn D 10 o dľžke 10cm
Zriadenie kábl lôžka š.35/10cm, piesok, tehly naprieč
Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm
Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4

Celková cena
zadania
v EUR bez DPH
141,750
900,000

5 696,320

1 405,890

232,700

Stavba: ŽST Štrba,KR pohyblivých schodov
Objekt: SO 01-Výmena pohyblivých schodov,výťahu a presklenia haly OŽ
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Podčasť:

Č.

Kód položky

Rozvádzač RP24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MAT 357 001E303
MAT 358 5100C66
MAT 358 5100C67
MAT 358 5100C69
MAT 358 5300C67
MAT 358 5300C69
MAT 358 5300C70
MAT 358 5300C73
MAT 358 5302C10
MAT 358 5305C67
MAT 358 5305C72
MAT 358 5305C74
MAT 357 037D010.
MAT 357 037D013.
MAT 357 037D020.
MAT 357 037D030.
MAT 357 037D110.
MAT 358 5309C29

19 MAT 358 5605C14
20 MAT 358 1300C25
21 MAT 358 4414S23.
22 MAT 358 5441C28.
23 MAT 358 58C038
24 MAT 358 58C039
25 MAT 358 658A1
26
27
28
29
30

Rozvádzač RP 24

MAT 358 658A10
MAT 358 900102.4
MAT 359 55F484
MAT 999 990375.2
MAT 999 990375.3

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Jednotková cena
zadania
v EUR bez DPH

Rozvádzač RP24
Rozvodnica kovová : BP-O-600/10-C-W - 6x24MD, biela, dvere
kovové biele, IP30 (P)
Istič 1-pólový -10kA (1MD) iC60N 6/1/B
Istič 1-pólový - 10kA (1MD) iC60N 10/1/B
Istič 1-pólový - 10kA (1MD) iC60N 16/1/B
Istič 3-pólový - 10kA (3MD) iC60N 10/3/B
Istič 3-pólový - 10kA (3MD) iC60N 16/3/B
Istič 3-pólový - 10kA (3MD) iC60N 20/3/B
Istič 3-pólový - 10kA (3MD) iC60N 40/3/B
Istič 3-pólový - 15kA (4,5MD) C120H 100/3/B
Istič 3-pólový - 10kA (3MD) iC60N 10/3/C
Istič 3-pólový - 10kA (3MD) iC60N 32/3/C
Istič 3-pólový - 10kA (3MD) iC60N 50/3/C
Svorka radová 1,5 mm2
Svorka radová 2,5 mm2
Svorka radová 6 mm2
Svorka radová 10 mm2
Svorka radová 25mm2
Istič 3-pólový - 25kA (4,5MD) NG125N 80/3/C
Zvodič prepätia typ 1+2 (B+C) 3-pól : PRD1 25r, pre siete TN-C, IT
230V (350V-AC) 25kA, sign. LED (6MD)
Spínač núdzového vypnutia s hríbovým tlačidlom, komplet,
XB4BS8445 (Schn. El.)
Digitálne spínacie hodiny astro jednokanálové , typ BZT28A71
(Schrack)
Podpäťová cievka iMNx : A9N26971 , nezávislé od napájacieho
napätia pre trojpólový istič
Inštalačný stykač, 3 spínacie kontakty, ovlád. cievka 230V AC, typ:
A9C20834 (Schn. El.)
Inštalačný stykač, 1 spínacií kontakt, ovládacia cievka 230V AC,
typ: A9C20731 (Schn. El.)
Pätiaca pre relé, typ: RXZE2S114M
Päticové relé, 4 spínacie kontakty, ovládacia cievka 230V AC, typ.:
RXM4AB1P7 (Schn. El.)
Nápis farbou za 1- písmeno
Ostatné nešpecifikované
Výroba rozvádzača
Práca v rozvádzači

Celková cena
zadania
v EUR bez DPH

2 680,000
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

1,000
1,000
5,000
3,000
2,000
3,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
25,000
17,000
12,000
3,000
3,000
1,000

300,000
3,570
2,700
2,700
9,660
9,660
14,630
19,300
136,000
9,700
13,870
27,700
0,450
0,650
0,850
0,970
2,400
251,900

300,000
3,570
13,500
8,100
19,320
28,980
14,630
38,600
136,000
9,700
13,870
27,700
11,250
11,050
10,200
2,910
7,200
251,900

kus

1,000

413,720

413,720

kus

1,000

46,800

46,800

kus

1,000

120,000

120,000

kus

1,000

150,800

150,800

kus

2,000

33,300

66,600

kus
kus

2,000
1,000

15,400
3,700

30,800
3,700

kus
kus
kus
kus
hod

1,000
4,000
1,000
1,000
20,000

5,400
4,550
71,500
594,000
12,500

5,400
18,200
71,500
594,000
250,000

Celkom

2 680,000
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Stavba: ŽST Štrba,KR pohyblivých schodov
Objekt: SO 01-Výmena pohyblivých schodov, výťahu a presklenia haly OŽ
Ovládacia skrinka MS
Podčasť:

Č.

Kód položky

Ovládacia
skrinka MS
1
2
3
4
5
6
7

MAT 357
000C121
MAT 358
1304C02
MAT 358
1307C21
MAT 358
900102.4
MAT 358
95100069.
MAT 999
990375.2
MAT 999
990375.3

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Jednotková cena
zadania
v EUR bez DPH

Ovládacia skrinka MS

Celková cena
zadania
v EUR bez DPH

400,000

Plastová skrinka 341 x 291x128 , typ NSYTBS342912 (Schneider)

kus

1,000

35,950

35,950

Ovládač Harmony® otočný : XB5-AD21, 2 pevné pozície (Z)
Signálka Harmony® : XB5-AVM1 - LED 230/240V-AC, kruhová,
biela

kus

5,000

11,900

59,500

kus

4,000

14,100

56,400

Nápis farbou za 1- písmeno

kus

2,000

4,550

9,100

Ostatné nešpecifikované

kus

1,000

50,000

50,000

Výroba rozvádzača

kus

1,000

89,050

89,050

Práca v rozvádzači

hod

8,000

12,500

100,000

Celkom

400,000

Stavba: ŽST Štrba,KR pohyblivých schodov
Objekt: SO 01-Výmena pohyblivých schodov,výťahu a presklenia haly OŽ
Rozvádzač KS09A
Podčasť:

Č.

Kód položky

Rozvádzač
KS09A
1
2
3
4

MAT 358
5101C21
MAT 358
5301C04
MAT 358
95100069.
MAT 999
990375.3

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Jednotková cena
zadania
v EUR bez DPH

Rozvádzač KS09A

Celková cena
zadania
v EUR bez DPH

199,500

Istič 1-pólový - 15kA (1MD) 10/1/B

kus

2,000

11,500

23,000

Istič 3-pólový - 15kA (3MD) 16/3/B

kus

1,000

20,500

20,500

Ostatné nešpecifikované

kus

1,000

56,000

56,000

Práca v rozvádzači

hod

8,000

12,500

100,000

Celkom

199,500
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Stavba: ŽST Štrba,KR pohyblivých schodov
Objekt: PS 01-Výťahy

Č.

Kód položky

HSV
9
1 949941101
2 979081111
3 979081121
4 979082111
5 979089612

6
7
8
9
10

Popis

Množstvo
celkom

Jednotková cena
zadania
v EUR bez DPH

Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom
výšky do 80 m
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
0,7+2+1
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
3,7
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17
09), ostatné

M
33-M

Práce a dodávky M
Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

330010178
330030001pp
330100002pp
330100019pp
330100019pp

Kladkostroj pojazdný s el.posunom a el. zdvihom nosnosť 5.0 t
Montáž a dodávka výťahu UTB 630 2/2
Montáž a dodávka -Pohyblivé schody -eskalátor
Demontáž eskalátora
Demontáž eskalátora

43-M

Montáž oceľových konštrukcií

11 430111101p

MJ

Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie šachty

Celková cena
zadania
v EUR bez DPH

3 429,705
deň
t

295,000
11,330

2 950,000
41,921

0,380

40,774

t

10,000
3,700
3,700
107,300
3,700
3,700

8,300

30,710

t

3,700

99,000

366,300

ks
ks
ks
kpl
kpl

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

5 750,000
52 550,000
73 765,000
8 000,000
9 000,000

kpl

1,000

39 500,000

39 500,000

Celkom

191 994,705

t

149 065,000
5 750,000
52 550,000
73 765,000
8 000,000
9 000,000

39 500,000
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Príloha č. 3: Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR podklad pre vypracovanie
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 Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(ďalej ako „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
TEXO PARTNER a.s.
Votrubova 28
821 09 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: „ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov“ (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,

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,
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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 1004 (D) 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.
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“,
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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
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,
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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.
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“,
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d)

e)
f)

g)

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.
zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny
zodpovedného zamestnanca ŽSR,
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,
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
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.
a)
b)
c)

Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa
vedúci prác
zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP
zodpovedný za prípravu staveniska
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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
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.
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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.
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

Adresa pobytu alebo
sídlo

alebo názov

Identifikačné číslo

Predmet subdodávky

alebo dátum
narodenia (ak nebolo
pridelené identifikačné
číslo)

Podiel
plnenia
(v %)

Zápis
v Zozname
hospodárskych
subjektov
(ÁNO/NIE)

1.

SlovakTech spol. s.r.o.

Bidovce 31
Bidovce 044 45

46 309 390

Elektroinštalácia

2,04

NIE

2.

TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.

Letná 27
Košice - sever 040 01

45 378 398

Výťahy a eskalátory

17,93

NIE
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