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ZMLUVA O DIELO č. 1100080041/2017/5400/027                             

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

právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ”ŽSR” 

    Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Právna forma:   Iná právnická osoba 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoby oprávnené rokovať: 

-vo veciach zmluvných:  riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania 

-vo veciach technických: riaditeľ ŽSR - Odbor investorský GR ŽSR 

IČO:    31 364 501 

DIČ:    2020480121 

IČ DPH:   SK2020480121 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

SWIFT/BIC:   SUBASKBX 

IBAN:    SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ:   SUDOP Košice a.s. 

   Žriedlova 1, 040 01 Košice      

Právna forma:   Akciová spoločnosť 

Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 366/V 

Štatutárny orgán:  Ing. Slavomír Podmanický – predseda predstavenstva 

  Ing. Ján Tóth – člen predstavenstva 

  Mgr. Ladislav Futó – člen predstavenstva 

  Ing. Ondrej Podolec – člen predstavenstva  

Osoby oprávnené rokovať:  

-vo veciach zmluvných:  Ing. Mária Terpáková, vedúca technicko-ekonomického strediska 

-vo veciach technických: Ing. Ján Tóth, člen predstavenstva a riaditeľ a.s. 

IČO:   31 664 288 

DIČ:   2020485115 

IČ DPH:   SK2020485115 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

SWIFT/BIC:   SUBASKBX 

IBAN:    SK08 0200 0000 0000 6120 6512 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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 Článok I.  

Predmet zmluvy 

1.1. Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom „Rekonštrukcia ozubnice Štrba – 

Štrbské Pleso, projektová dokumentácia“ obstaranej postupom podľa interného predpisu objednávateľa ako 

obstarávateľa. 

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať, v súvislosti s rekonštrukciou koľaje č. 1, žkm 0,000 – žkm 4,766 železničný 

zvršok, železničný spodok, úpravy zabezpečovacieho zariadenia, úpravy trakčného vedenia, úpravy 

elektrického ohrevu výhybiek a úpravy vonkajšieho osvetlenia, predmet zmluvy, ktorý pozostáva 

z nasledovných častí: 

1.2.1. vykonanie geodetického zamerania (ďalej len „GZ“), 

1.2.2. vykonanie ekologického a geotechnického prieskumu, príp. ďalších potrebných prieskumov, potrebu 

vykonania ktorých si určí zhotoviteľ (ďalej len „prieskumy“), 

1.2.3. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby 

(ďalej len „DSPRS“), 

1.2.4. inžinierska činnosť, výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia (ďalej 

len „IČ“), a 

1.2.5. výkon autorského dohľadu (ďalej len „AD“). 

1.3. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

1.4. Nasledovné dokumenty sa považujú za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty, podľa ktorých bude 

predmet zmluvy realizovaný: 

1.4.1. Podmienky súťaže č. 0176/2017 zo dňa 22.05.2017 

1.4.2. Zápisnica z obhliadky zo dňa 02.06.2017 

1.5. V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a dokumentmi podľa bodu 1.4 majú   

ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami v tomto dokumente. V prípade rozporu medzi 

ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia textu zmluvy. 

1.6. 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, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. 

Článok II. 

Miesto a lehota vykonania predmetu zmluvy 

2.1. Miestom vykonania časti predmetu zmluvy podľa bodov 1.2.1, 1.2.2, a 1.2.5 je TÚ 2684 ŽST Štrba – ŽST 

Štrbské Pleso, DÚ 01 Štrba – ozubnicová železničná trať, DÚ 02 Štrba – Štrbské Pleso, DÚ 03 Štrbské Pleso 

– ozubnicová železničná trať, okres Poprad, Prešovský kraj. Miestom dodania DSPRS sú Železnice 

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

Bratislava. 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných lehotách plnenia predmetu zmluvy: 

2.2.1. vykonanie GZ do šiestich mesiacov od doručenia písomnej výzvy na začatie s plnením predmetu 

zmluvy, 

2.2.2. vykonanie prieskumov v zmysle bodu 1.2.2 do šiestich mesiacov od doručenia písomnej výzvy na 

začatie s plnením predmetu zmluvy, 
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2.2.3. dodanie DSPRS do 6 mesiacov od doručenia písomnej výzvy na začatie s plnením predmetu zmluvy, 

2.2.4. zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia do troch mesiacov od schválenia DSPRS, a 

2.2.5. AD počas realizácie stavby, a to až do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

2.3. Lehota na plnenie príslušných častí predmetu zmluvy sa môže predĺžiť len v nasledovných prípadoch: 

2.3.1. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa (relevantné pre lehoty plnenia podľa bodov 2.2.1 až 

2.2.4), 

2.3.2. nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného konania (relevantné pre lehotu plnenia podľa 

bodu 2.2.4) alebo rôzne vplyvy tretích osôb, ktoré objektívne ovplyvňujú trvanie stavebného konania 

(napríklad petície alebo iné iniciatívy občanov alebo požiadavky štátnych orgánov alebo iných 

dotknutých inštitúcií), 

2.3.3. požiadavka objednávateľa na prerušenie prác (relevantné pre lehoty plnenia podľa bodov 2.2.1 až 

2.2.4), 

2.3.4. požiadavka objednávateľa na vykonanie naviacprác v súlade s bodom 0 (relevantné pre lehotu plnenia 

podľa bodu 2.2.3) 

2.4. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.1, lehota plnenia podľa bodov 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3 alebo 2.2.4 sa automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ 

v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi.  

2.5. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.2, lehota plnenia podľa bodu 2.2.4 sa 

automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú pre nečinnosť orgánov verejnej moci 

nemôže vykonávať IČ alebo po ktorú trvá prekážka spôsobená tretími osobami, ak zhotoviteľ preukázateľne 

využil všetky právne prostriedky proti tejto nečinnosti alebo týmto prekážkam.  

2.6. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.3, lehota plnenia podľa bodov 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3 alebo 2.2.4 sa automaticky predĺži o dobu od doručenia požiadavky objednávateľa na prerušenie prác 

zhotoviteľovi do doručenia pokynu objednávateľa o pokračovaní v prácach.  

2.7. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.4, lehota plnenia podľa bodu 2.2.3 sa 

predĺži o dobu, dĺžku ktorej navrhne zhotoviteľ v súlade s bodom 0 a odsúhlasí oprávnený zástupca 

objednávateľa. Dobu, o ktorú sa má lehota plnenia podľa bodu 2.2 predĺžiť, je zhotoviteľ povinný stanoviť  

primerane s ohľadom na časovú náročnosť požadovaných naviacprác. Ak zhotoviteľom stanovená doba bude 

zjavne neprimeraná časovej náročnosti požadovaných naviacprác, novú primeranú dobu určí oprávnený 

zástupca objednávateľa. 

2.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať plniť predmet zmluvy až na základe písomnej výzvy objednávateľa, príp. iného 

písomného oznámenia. 

2.9. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť tak, aby predmet zmluvy, resp. jeho 

jednotlivé časti, bol vykonaný v lehotách uvedených v bode 2.2 tejto zmluvy. 

Článok III. 

Cena za vykonanie predmetu plnenia 

3.1.    Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané časti predmetu zmluvy zaplatiť celkovú cenu vo výške:  

3.1.1 349.900,- EUR bez DPH 

3.1.2 DPH 69.980,- EUR  

3.1.3 419.880,- EUR s DPH 

3.2.   Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu 3.1.1 pozostáva z ceny za prieskumy, DSPRS, vykonanie IČ, 

ktorej výsledkom bude zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, vykonanie GZ, a z ceny za 

vykonanie AD, v nasledovnej výške: 

3.2.1 cena bez DPH za GZ - 12.400,- EUR 
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3.2.2 cena bez DPH za prieskumy - 95.000,- EUR 

3.2.3 cena bez DPH za DSPRS – 209.700,- EUR  

3.2.4 cena bez DPH za výkon IČ – 10.400,- EUR 

3.2.5 cena bez DPH za AD – 22.400,- EUR 

3.3.   V cenách podľa bodu 3.2 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo v súvislosti 

s plnením jednotlivých častí predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na uhradenie ďalších nákladov. 

3.4.    Správne poplatky, ktoré budú zhotoviteľom uhradené  v súvislosti so zabezpečením právoplatného stavebného 

povolenia, bude zhotoviteľ oprávnený refakturovať objednávateľovi až po ich zdokladovaní a odsúhlasení 

objednávateľom. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou ceny predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

postupovať pri vynakladaní finančných prostriedkov na úhradu takýchto poplatkov, platieb a úhrad efektívne 

a hospodárne. Pri platbách a úhradách, ktorých výška nie je limitovaná všeobecne záväzným právnym 

predpisom (ako je to napr. pri správnych poplatkoch), ale je závislá od dohody zmluvných strán, je zhotoviteľ 

povinný zabezpečiť, aby výška takto vynaložených finančných prostriedkov nebola vyššia ako je cena 

obvyklá za takéto plnenie v danom čase a mieste. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou ceny predmetu 

zmluvy. 

3.5.   V prípade nevykonania niektorých častí predmetu zmluvy uvedených v bode 1.2 tejto zmluvy, prípadne ich 

vykonania v rozsahu menšom ako je dohodnuté,  sa cena za predmet plnenia uvedená v bode 3.1 tejto zmluvy 

a cena za príslušnú časť predmetu zmluvy podľa bodu 3.2 tejto zmluvy, automaticky znižuje o finančnú 

hodnotu dotknutých nevykonaných položiek resp. hodnotu časti nevykonanej položky. 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

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

v súlade s týmto článkom zmluvy a doručených objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na plnenie predmetu zmluvy. 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za jednotlivé časti predmetu zmluvy podľa bodu 1.2 je zhotoviteľ oprávnený 

fakturovať 100 % z dohodnutej ceny za príslušnú časť predmetu zmluvy uvedenej v bode 0 najskôr dňom 

splnenia príslušnej časti predmetu zmluvy pričom: 

4.2.1. časť predmetu zmluvy podľa bodu 1.2.1 sa považuje za splnenú podpísaním protokolu o odovzdaní 

a prevzatí výstupov z GZ objednávateľom v zmysle bodu 6.2 tejto zmluvy, 

4.2.2. časť predmetu zmluvy podľa bodu 1.2.2 sa považuje za splnenú podpísaním protokolu o odovzdaní 

a prevzatí výstupov vykonaných prieskumov v zmysle bodu 6.2 tejto zmluvy, 

4.2.3. časť predmetu zmluvy podľa bodu 1.2.3 sa považuje za splnenú podpísaním preberacieho protokolu 

oprávneným zamestnancom objednávateľa v zmysle bodu  6.1 tejto zmluvy,  

4.2.4. časť predmetu zmluvy podľa bodu 1.2.4 sa považuje za splnenú dňom dodania právoplatného 

stavebného povolenia vrátane originálov všetkých získaných dokladov a dokumentov podľa bodu 6.3.4 

tejto zmluvy,  

4.2.5. časť predmetu zmluvy podľa bodu 1.2.5 sa považuje za splnenú nadobudnutím právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia (ak bude kolaudačných rozhodnutí viac tak posledného) a potvrdením 

stavebného dozoru o riadnom a včasnom poskytovaní AD v zmysle bodu 5.8 tejto zmluvy. 

4.3. Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru v elektronickej podobe na e-mailovú adresu e-

faktura.dodavatel@zsr.sk, pričom informácie o možnosti elektronického zasielania faktúr zhotoviteľ získa na 

stránke www.zsr.sk alebo v listinnej podobe v troch vyhotoveniach nasledovne: 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
http://www.zsr.sk/


5 

 

 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 

Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 

Adresa na doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

4.4. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví 

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

základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. 

4.5. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej 

úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

4.6. Faktúra musí spĺňať 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 nasledovné náležitosti: 

- názov predmetu zmluvy, 

- predmet úhrady, 

- obchodné meno zhotoviteľa, IČO zhotoviteľa, 

- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo v prípade naviacprác) podľa evidencie objednávateľa, 

- čiastku k úhrade spolu, 

- splatnosť faktúry. 

4.7. Prílohou faktúry podľa bodu 4.6 je príslušný preberací protokol tejto zmluvy. Prílohou faktúry za IČ bude aj 

právoplatné stavebné povolenie s vyznačenou doložkou právoplatnosti resp. jeho fotokópia, ak originál 

stavebného povolenia bol už objednávateľovi doručený. Prílohou faktúry za riadne vykonaný AD bude 

potvrdenie stavebného dozoru o riadnom a včasnom poskytovaní AD v zmysle bodu 5.8 tejto zmluvy. 

4.8. Zmluvné strany sa dohodli, že správne poplatky podľa bodu 0 zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať 

objednávateľovi naraz. Povinnou súčasťou takejto faktúry budú všetky dokumenty preukazujúce zaplatenie 

správnych poplatkov, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti so 

zabezpečením právoplatného stavebného povolenia. 

4.9. 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. 

4.10. 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 e-mailovej 

adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. 

4.11. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 

v zmysle zákona o DPH, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH 

uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania 

úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 



6 

 

 

objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania 

a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

4.12. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi vyhlásenie o tom, či je závislou osobou 

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

predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo 

iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov je zhotoviteľ 

povinný objednávateľovi písomne oznámiť, a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto 

povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR, za každé 

takéto porušenie. 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na 

vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite dojednanej podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

pri plnení predmetu zmluvy postupovať podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších 

predpisov, platnej vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 

o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 

zariadeniach (ďalej len „Vyhláška č. 205/2010“), vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 

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

502/2013 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem platných v EÚ a SR, platných 

technických noriem EN, STN EN, STN, technických noriem železníc (TŽN), a ďalších predpisov platných 

pre ŽSR a vnútorných predpisov ŽSR. 

5.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na vykonanie 

predmetu zmluvy platné právne predpisy, a je oboznámený so všetkými internými predpismi objednávateľa, 

ktorých dodržanie je potrebné na riadne vykonanie predmetu zmluvy.  

5.3. Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s osvedčením o vykonaní 

odbornej skúšky podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v znení neskorších právnych predpisov (oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané 

činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov) vydaným pre činnosti v nasledujúcom rozsahu: 

- Kategória A2: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – 

vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických 

služieb, resp. 2-1 (Dopravné stavby), resp. 2-3 (Líniové vedenia a rozvody – telekomunikačné 

a energetické...), alebo  

- Kategória I2:  Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, resp. 4–22 (Projektovanie inžinierskych 

stavieb – Železnice a dráhy). 

5.4. Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s oprávnením na výkon 

činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydaným podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore 

geodetov a kartografov v znení neskorších právnych predpisov. Oprávnenie musí splnomocňovať 

autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overiť vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 ods. 1 

písm. a) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézií a kartografií v znení neskorších právnych predpisov. 

5.5. Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb s osvedčením o odbornej 

spôsobilosti udeleným bezpečnostným orgánom v zmysle § 27 Vyhlášky č. 205/2010 – elektrotechnický 

špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení podľa Prílohy 1, časť 5, v rozsahu: 

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

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000V AC a 1500V DC 

E3: Trakčné napájacie a spínacie stanice 
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E4: Trakčné vedenie železničných dráh  

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 

5.6. Zhotoviteľ je povinný vykonávať AD od momentu prevzatia staveniska zhotoviteľom, ktorý bude stavbu 

realizovať, až do momentu nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe. V prípade, ak 

bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného 

rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe. Na základe požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný 

v rámci AD vykonávať aj činnosti ešte pred odovzdaním staveniska, ako napríklad spolupracovať 

s objednávateľom pri výbere zhotoviteľa stavby (napr. tvorba súťažných podkladov, resp. výzvy na 

predloženie cenového návrhu, vysvetľovanie predmetu obstarávania), pričom cena za tieto činnosti je 

započítaná v cene podľa bodu 3.2.5 tejto zmluvy. 

5.7. Zhotoviteľ je povinný vykonávať AD v rozsahu prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie 

ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností platného v čase spracovania DSPRS, formou 

občasného autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora počas realizácie stavby.  

5.8. Kontrolu poskytovania AD bude vykonávať stavebný dozor s tým, že všetky nedostatky v poskytovaní AD 

zaznamená do stavebného denníka. Ak zhotoviteľ poskytoval AD riadne a včas, stavebný dozor vyhotoví 

bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia písomné potvrdenie o riadnom 

a včasnom poskytovaní AD zhotoviteľom. 

5.9. Zhotoviteľ je povinný vypracovať DSPRS v súlade s prílohou č. 2 a č. 3 Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie 

ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností platného v čase spracovania DSPRS.  

5.10. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov,  

ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie DSPRS a po odsúhlasení objednávateľom vykonať prípadnú úpravu 

DSPRS, ktorá z tejto požiadavky vyplýva. Takáto úprava DSPRS je zahrnutá v cene podľa bodu 3.2.3 tejto 

zmluvy. 

5.11. Kontaktná osoba pre poskytovanie súčinnosti v súvislosti s DSPRS je Ing. Jaroslava Mažgútová, tel. č.: 

0911988459, e-mail: Mazgutova.Jaroslava@zsr.sk. 

5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci inžinierskej činnosti zabezpečiť vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti 

a činnosti smerujúce k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov a organizácií a k schváleniu 

DSPRS.  

5.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto  zmluvy zmenia 

východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu 

záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 

5.14. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia doručiť jeho originál 

objednávateľovi, ak mu nebol doručovaný správnym orgánom. 

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

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. 

5.16. Ak bude právoplatné stavebné povolenie, alebo akékoľvek iné právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej moci 

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. V opačnom prípade má objednávateľ právo takéto kroky 

urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

5.17. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi vyjadrenia a stanoviská príslušných orgánov 

k vypracovávanej DSPRS, a to do piatich dní od ich získania a prizvať objednávateľa na všetky rokovania 

týkajúce sa predmetu zmluvy s dotknutými orgánmi a organizáciami. 
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5.18. Zhotoviteľ je povinný uskutočniť vstupnú poradu na mieste, ktoré objednávateľovi včas oznámi najneskôr do 

14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na začatie s plnením predmetu zmluvy, ak sa zmluvné strany 

písomne nedohodli inak. 

5.19. 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 lehôt plnenia uvedených v bode 2.2 zmluvy. 

5.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú žiadosť objednávateľa vykonať naviacpráce (rozšírenie predmetu zmluvy 

v časti DSPRS). Objednávateľ je oprávnený požadovať naviacpráce maximálne do 10 % z ceny podľa bodu 

3.1.1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ocenenie požadovaných naviacprác a návrh na predĺženie lehoty 

uvedenej v bode  2.2.3, pričom cenový návrh musí vychádzať z cenníka UNIKA platného v čase, kedy cenový 

návrh zhotoviteľ objednávateľovi predkladá. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný začať s vykonávaním 

naviacprác po odsúhlasení cenového návrhu a návrhu na predĺženie lehoty podľa bodu 2.2.3 zo strany 

objednávateľa. Zmluvné strany potvrdia rozšírenie predmetu zmluvy o naviacpráce, cenu za naviacpráce 

a predĺženú lehotu dodatkom k tejto zmluve. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že zhotoviteľ 

je oprávnený a povinný začať s vykonávaním naviacprác ihneď po doručení oznámenia podľa tretej 

vety tohto bodu a nie až na základe uzatvoreného dodatku k tejto zmluve. 

5.21. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní DSPRS v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom 

a konferenčnom prerokovaní. 

Článok VI. 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí časti predmetu zmluvy podľa bodu 1.2.3 spíšu protokol 

o odovzdaní a prevzatí, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie DSPRS, ktorému 

predchádzalo prerokovanie DSPRS a zapracovanie všetkých pripomienok dotknutých útvarov objednávateľa 

a orgánov štátnej správy a samosprávy. 

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí časti predmetu zmluvy podľa bodov 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 a 

1.2.5 spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie príslušnej 

časti predmetu zmluvy a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác. 

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať: 

6.3.1. geodetickú dokumentáciu 

- v listinnej podobe v štyroch (4) vyhotoveniach,  

- v elektronickej podobe v jednom (1) vyhotovení vo formáte PDF, dgn/dwg v neuzamknutom 

tvare, 

6.3.2. v rámci prieskumov dodať objednávateľovi výsledok prieskumov, 

6.3.3. DSPRS  

-  v listinnej podobe v šiestich (6) vyhotoveniach,  

- v elektronickej podobe v dvoch (2) vyhotoveniach, formát výkresov v PDF, dgn/dwg,  formát 

textov doc., formát rozpočtu s výkazom výmer xls – v neuzamknutom tvare,  

- v elektronickej podobe v jednom (1) vyhotovení, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom 

výmer v xls v neuzamknutom tvare – CD, 

6.3.4. v rámci zabezpečenia IČ dodať objednávateľovi originály všetkých získaných dokladov a dokumentov 

(napr. vyjadrenia ŽSR, orgánov štátnej správy a samosprávy, správcov inžinierskych sietí, vrátane 

právoplatného stavebného povolenia, 

6.3.5. rozpočet a VV v samostatnom súbore s rekapituláciou, krycím listom a súhrnným listom. 
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6.4. DSPRS a ostatné hmotné výstupy dodané v rámci predmetu tejto zmluvy sa stanú vlastníctvom objednávateľa 

okamihom protokolárneho odovzdania a prevzatia. 

6.5. Objednávateľ je oprávnený časti predmetu zmluvy neprevziať pre vady, a to až do ich odstránenia. Ak 

objednávateľ vyhlási, že časť predmetu zmluvy nepreberá, uvedie dôvody neprebratia so súpisom zistených 

vád a termínov/lehôt na ich odstránenie.  

Článok VII. 

Autorské práva zhotoviteľa 

7.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorená DSPRS alebo jej časť (ďalej pre účely tohto článku len 

„autorské dielo“ alebo „dielo“) môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení 

autorského zákona. 

7.2. V prípade, že DSPRS alebo jej časť spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že 

objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať 

dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom území a neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však výlučne, 

na: 

7.2.1.  vyhotovenie rozmnoženín diela  (v akomkoľvek počte),  

7.2.2.  verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, 

7.2.3.  použitie originálu diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 

7.2.4.  sprístupňovanie diela verejnosti, 

7.2.5.  verejné vykonanie diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela  

7.2.6.  na odstránenie vád diela resp. vykonanie zmeny, úpravy diela a to aj treťou osobou   

7.2.7.  použitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 

7.2.8.  na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto 

zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, 

ktorými je Slovenská republika viazaná. 

7.3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na to, že objednávateľ je oprávnený udeliť 

tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu licencie udelenej objednávateľovi v zmysle tohto článku 

(sublicencia). 

7.4. Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá 

v cene za vypracovanie a dodanie DSPRS podľa bodu 3.2.3 tejto zmluvy. 

 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady 

8.1. Ak pri realizácii stavby vzniknú zhotoviteľovi (tretia osoba), ktorý bude stavbu realizovať podľa DSPRS 

opodstatnené naviac náklady v dôsledku nedostatkov DSPRS, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, bude 

znášať tieto dodatočné náklady zhotoviteľ podľa tejto zmluvy. V súvislosti s uvedeným sa zhotoviteľ 

zaväzuje, že tieto dodatočné náklady objednávateľovi uhradí do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na ich 

úhradu. 

8.2. Zhotoviteľ poskytuje na DSPRS, ako aj na vec, na ktorej je DSPRS vyjadrená, záruku, ktorá začína plynúť 

podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí DSPRS a trvá až do skončenia záruky na stavbu 

realizovanú podľa DSPRS. Ak v záruke dôjde bez zavinenia objednávateľa k vyblednutiu či strate čitateľnosti 

veci, na ktorej je DSPRS vyjadrená, zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť 

objednávateľa vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi náhradu DSPRS, ako aj náhradu, na ktorej bude DSPRS 

vyjadrená. 

8.3. Vady niektorej časti predmetu zmluvy podľa bodu 1.2 tejto zmluvy, ktoré sa zistia pred realizáciou diela, 

počas realizácie alebo v záručnej dobe realizovaného diela, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po 
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zistení vady reklamovať písomne s uvedením bližšieho popisu. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k 

reklamácii do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho 

súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, 

najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú písomne na dlhšej lehote. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ 

oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je 

dotknuté právo  objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

Článok IX. 

Zodpovednosť za škodu 

9.1. Ak vznikne objednávateľovi škoda 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 vzniknuté škody nahradiť. Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške. 

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

zhotoviteľ. 

9.3. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou ktoroukoľvek 

zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími právnymi 

predpismi o náhrade škody. 

Článok X. 

Sankcie 

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

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

10.2. Nižšie uvedené zmluvné pokuty povinná strana hradí nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej 

strane škoda. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená strana si môže nárokovať popri zmluvnej pokute nárok 

na náhradu škody v plnom rozsahu. 

10.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním DSPRS v lehote podľa bodu 2.2.3, resp. v predĺženej lehote 

podľa bodu 2.3 zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny podľa bodu 

3.2.3 tejto zmluvy, za každý, aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý 

deň omeškania. 

10.4. V prípade omeškania zhotoviteľa so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia v lehote podľa bodu 

2.2.4 tejto zmluvy, resp. v predĺženej lehote podľa bodu 2.3 zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1 % z ceny IČ podľa bodu 3.2.4 tejto zmluvy, za každý, aj začatý deň omeškania, najmenej 

však vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.  

10.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním GZ v lehote podľa bodu 2.2.1, resp. v predĺženej lehote podľa 

bodu 2.3 zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za vykonanie GZ 

podľa bodu 3.2.1 tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 100,- EUR za 

každý, aj začatý deň omeškania. 

10.6. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením kópií vyjadrení a stanovísk príslušných orgánov 

k vypracovávanej DSPRS v lehote podľa bodu 5.17 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

10.7. Ak zhotoviteľ neprizve objednávateľa na niektoré rokovanie s dotknutými orgánmi a organizáciami v zmysle 

bodu 5.17 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR. 
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10.8. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v zmysle bodu 8.3 tejto zmluvy, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny podľa bodu 3.1.1 tejto zmluvy za každý, aj začatý 

deň omeškania, najmenej však vo výške 250,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

10.9. V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa podľa bodu 13.8 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % z ceny podľa bodu 3.1.1 tejto zmluvy, za každé takéto 

nesplnenie niektorej z povinností, najmenej však vo výške 2.000,- EUR. 

10.10. V prípade porušenia povinnosti ustanovenej v bode 5.15 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu 

škody tým nie je dotknuté. 

10.11. 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 50,- EUR, za každý, aj začatý deň omeškania. 

10.12. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov 

o subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, ktorý bol ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr 

do 10 dní od vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR, za každý, aj začatý deň omeškania. 

10.13. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi, že na plnení predmetu zmluvy sa má 

podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý 

zhotoviteľ predložil pred podpisom tejto zmluvy pre účely overenia či je subdodávateľ, ktorý je partnerom 

verejného sektora, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo 

strany subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR.  

10.14. Ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi čestné vyhlásenie nového subdodávateľa podľa bodu 12.3 druhá 

veta, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR. 

10.15. Ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa v zmysle bodu 11.4, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý jednotlivý prípad. 

10.16. Ak zhotoviteľ v lehote podľa bodu 11.5 nevyhovie žiadosti objednávateľa o náhradu za subdodávateľa, ktorý 

nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo neoznámi, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania. 

10.17. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktuálneho zoznamu priamych subdodávateľov 

v lehote podľa bodu 11.6, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR, 

za každý, aj začatý deň omeškania. 

10.18. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámením akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľovi v lehote 

podľa bodu 11.11, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR, za 

každý, aj začatý deň omeškania. 

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

DPH. 

10.20. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho nároky alebo záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi. 
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10.21. 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 záhlaví tejto zmluvy.  

Článok XI. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

11.1. Zmluva medzi zhotoviteľom a subdodávateľom musí byť v súlade s touto zmluvou. 

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 

riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie 

povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa.  

11.3. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení 

v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy (ďalej len „zoznam priamych 

subdodávateľov“).  

11.4. 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.  

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

predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je 

povinný spôsobom podľa bodu 11.4 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. 

11.6. 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 skočenia zmluvy so 

subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v 

rozsahu údajov podľa prílohy č. 2. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 

preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so 

subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

11.7. Zhotoviteľ ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy predložil objednávateľovi písomný a neodvolateľný súhlas osoby 

oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov s poskytnutím 

a spracovaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 11.9 (ďalej len „súhlas so spracovaním osobných 

údajov“). 

11.8. Súhlas so spracovaním osobných údajov, je zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového 

subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.  

11.9. Súhlas so spracovaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa 

tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie 

a spracovanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Súhlas 

musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva. 
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11.10. Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez 

predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov je povinný objednávateľovi nahradiť prípadnú škodu, 

ktorá by tým objednávateľovi vznikla vrátane prípadných sankcií zo strany štátnych orgánov. 

11.11. 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 myslí najmä 

údaje uvedené v prílohe č. 2, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, 

začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

Článok XII. 

Oznamovanie zmien v registri partnerov verejného sektora 

12.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register partnerov 

verejného sektora“). 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.     

12.2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov 

o subdodávateľovi v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov 

verejného sektora,  a to najneskôr do 10 dní odo dňa  vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.  

12.3. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu zmluvy sa má podieľať nový 

subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý zhotoviteľ 

predložil pred podpisom tejto zmluvy pre účely overenia či je subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného 

sektora, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany 

subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa predchádzajúcej vety nie je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora, zhotoviteľ je povinný spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety predložiť čestné 

vyhlásenie nového subdodávateľa, že nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 2 zákona o registri 

partnerov s dostatočným vysvetlením. 

Článok XIII. 

Zánik zmluvného vzťahu 

13.1. Zmluva môže zaniknúť:  

13.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, 

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

v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

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

okamžite od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  

13.2.1. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so zvolaním a uskutočnením vstupnej porady v lehote podľa bodu 

5.18 tejto zmluvy o viac ako 20 dní,  

13.2.2. zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním niektorej časti predmetu zmluvy o viac ako 20 dní, 

13.2.3. 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, 

13.2.4. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie predmetu zmluvy  z iných dôvodov ako dôvodov na 

strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol ani pri 

vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať v čase uzatvorenia 

zmluvy predvídať,  



14 

 

 

13.2.5. zhotoviteľ porušil povinnosť plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osôb podľa 

bodov 5.3, 5.4 alebo 5.5 tejto zmluvy,  

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

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

za následok ohrozenie lehoty plnenia podľa bodu 2.2 tejto zmluvy. 

13.3. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov:  

13.3.1. zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie v zmysle zákona o DPH, 

13.3.2. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 

zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto zmluvy 

13.3.3. 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. 

13.4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bodoch 13.2 a 13.3 zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy 

aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší 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 druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom 

porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení 

právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. 

Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

13.5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, okrem prípadov uvedených v bode 13.2 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 druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po 

prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 

ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

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

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

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

a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj 

s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu 

odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 13.8 tejto zmluvy, 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.  

13.7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane.  

13.8. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

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

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

13.8.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu zmluvy, ako aj 

podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 

13.8.3. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie 

predmetu zmluvy. 
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Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia 

14.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len 

„Občiansky zákonník“) 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. 

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

stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 

14.3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou na adresu adresáta, sa považujú za doručené priamo 

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

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

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

14.4. 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. 

14.5. 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. 

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

a zhotoviteľ obdrží jeden (1) exemplár. 

14.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je nasledovná príloha: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia  predmetu zmluvy a Investičné zadanie 

Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov 

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

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

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

14.9. 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: 18.08.2017    V Košiciach, dňa: 09.08.2017  

 

 

V mene objednávateľa:     V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava   SUDOP Košice a.s. 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

 

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

Mgr. Martin Erdössy, v. r.    Ing. Slavomír Podmanický, v. r. 

generálny riaditeľ ŽSR     predseda predstavenstva SUDOP Košice a.s. 
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Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie  

 

Účelom  je vypracovanie  PD na rekonštrukciu koľaje č.1, žkm 0,000 – žkm 4,766 železničný zvršok, železničný 

spodok, úprava  zabezpečovacieho zariadenia, úprava TV, EOV, úprava VO. 

Členenie stavby 

Stavebné objekty:  

SO 01  Železničný zvršok (ŽSR) 

SO 02  Železničný zvršok (ZSSK) 

SO 03  Železničný spodok (ŽSR) 

SO 04  Železničný spodok (ZSSK) 

SO 05  Úprava Trakčného vedenia 

SO 06  Úprava Elektrického ohrevu výhybiek  

SO 07  Úprava Vonkajšieho osvetlenia  

SO 08  Ukoľajňovací plán 

 

Prevádzkové súbory:  

PS 01 ŽST Štrba OŽ Úprava  zabezpečovacieho  zariadenia 

PS 02 ŽST Štrbské Pleso OŽ Úprava zabezpečovacieho zariadenia 

PS 03 ŽST Štrba OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ZSSK) 

PS 04 ŽST Štrba OŽ Osvetlenie prehliadkového kanála (ZSSK) 

PS 05 ŽST Štrbské Pleso OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V 

 

Množstvo a rozsah: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS vrátane inžinierskej činnosti 

- Geodetická dokumentácia do 6 mesiacov od doručenia písomnej výzvy na začatie s plnením predmetu 

zmluvy (v 4 vyhotoveniach – v textovej forme a 1 x  elektronickej, formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom 

tvare), 

- Prieskumy - ekologický, geotechnický  (prípadné naviac potrebné prieskumy si projektant určí sám) 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len 

„DSPRS“): 

- 6 x  v textovej forme, 

- 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s výkazom 

výmer xls - v neuzamknutom tvare -  

- 1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  v neuzamknutom 

tvare - CD do súťaže 

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám) 

Autorský dohľad počas realizácie stavby - do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia  

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie 

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle 

požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA, platného v čase 

spracovania PD. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia 

byť odsúhlasené Dopravným úradom. 

 

Inžinierska činnosť 

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie: 
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- vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, 

organizácií, schválenia predloženej PD a vydanie príslušného stavebného povolenia, 

-   zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia 

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN 

STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR. 

Autorský dohľad  

bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  autorského 

dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora - počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania 

staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia). V rámci autorského 

dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, ako napr.: spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba 

súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania a iné) 

 

Investičné zadanie 
Č. A16006 

pre výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskej činnosti 

A. Sprievodná správa 
 
1 Identifikačné údaje 

1.1  Stavba 

Názov stavby:  Rekonštrukcia ozubnice Štrba - Štrbské Pleso, 

Miesto stavby: TÚ 2684 ŽST  Štrba – ŽST  Štrbské Pleso,   

DÚ 01 Štrba – ozubnicová železničná trať,  

DÚ 02 Štrba – Štrbské  Pleso, 

 DÚ 03 Štrbské Pleso – ozubnicová železničná trať. 

Okres:   Poprad    

Kraj:    Prešovský 

Katastrálne územie:  Štrba  

Odvetvie:   ŽTS 

Charakter stavby:  rekonštrukcia dopravnej cesty 

1.2  Stavebník  

Názov stavebníka:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

   Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 Nadriadený orgán:  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

   Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

Projektant  

  Generálny projektant:                  

Zodpovedný projektant stavby:   

Stupeň PD:   Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre                                                     

realizáciu stavby ďalej len DSPRS 

1.3  Správca objektu 

  Správca:    ŽSR, OR Košice a ZSSK, a.s. 

2 Prehľad použitých podkladov 

Technický projekt: Geometrické usporiadanie osi koľaje č.1: Štrba – Štrbské Pleso OŽ (Ozubnicová 

železnica). 
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3 Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 

Súčasný stav železničného zvršku a železničného spodku:  

 - železničný zvršok: je vzhľadom k svojmu veku zastaralý s náročnou údržbou. Najproblémovejšia je údržba 

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

odchýlky. Vzhľadom k svojmu veku a vplyvom prevádzky sú ozubené tyče nadmerne opotrebované s častým 

vylamovaním zubov. 

Životnosť regenerovaných (navarených) ozubnicových tyčí je nízka, neporovnateľne kratšia s originálnymi tyčami, 

ktorých obstaranie je prakticky nemožné vzhľadom na ojedinelosť tohto druhu konštrukcie. 

- železničný spodok: nefunkčné pozdĺžne priekopy a priepusty s potrebou sanácie svahov, oporných a zárubných 

múrov, potreba rekonštrukcie nástupišťa na zastávke Tatranský Lieskovec. 

- Predmetné zadanie na túto stavbu je termínované aj Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 44 z 10. februára 

2016, kde v bode C.5 tohto uznesenia vyplýva pre ŽSR povinnosť začať verejné obstarávanie projektovej 

dokumentácie do termínu 30.06.2016. 

4 Súvisiace stavby 

--- 

5 Členenie stavby 

      Stavebné objekty:   SO 01  Železničný zvršok (ŽSR) 

SO 02  Železničný zvršok (ZSSK) 

SO 03  Železničný spodok (ŽSR) 

SO 04  Železničný spodok (ZSSK) 

SO 05  Úprava Trakčného vedenia 

SO 06  Úprava Elektrického ohrevu výhybiek   

SO 07  Úprava Vonkajšieho osvetlenia  

SO 08  Ukoľajňovací plán 

 

     Prevádzkové súbory:  PS 01 ŽST Štrba OŽ Úprava  zabezpečovacieho zariadenia 

PS 02 ŽST Štrbské Pleso OŽ Úprava zabezpečovacieho zariadenia 

PS 03 ŽST Štrba OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ZSSK) 

PS 04 ŽST Štrba OŽ Osvetlenie prehliadkového kanála (ZSSK) 

PS 05 ŽST Štrbské Pleso OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V 

 

Obsah DSPRS musí byť v súlade s UNIKOU r. 2016, príloha č. 3 a so Zákonom  č. 513/2009 Z. z. o dráhach 

a o zmene doplnení niektorých zákonov, Vyhláškou MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených  technických 

zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na  určených technických zariadeniach a podľa ďalších 

príslušných technických noriem, predpisov a povoľovacích listov ŽSR. 

 

Požaduje sa, aby súčasťou DSPRS boli aj nasledujúce časti: 

- geodetická dokumentácia, 

- prieskumy (ekologický prieskum koľajového lôžka a geotechnický prieskum), 

- projekt organizácie výstavby (POV), 

- projekt nakladania s vyzískaným odpadom, 

- plán BOZP, 

- na základe dodaného výkresu konštrukčných parametrov novej duálnej jednotky zhotoviť posúdenie jej 

prepravy po trati TEŽ zo ŽST Štrbské Pleso do ŽST Poprad (do depa, za účelom zabezpečenia opráv), a to 

s využitím traťovej rýchlosti, resp. stanovenie rýchlostných obmedzení. 
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B. Súhrnné riešenie stavby 
 

1. Technicko – ekonomické hodnotenie 

  

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby: 

Minimálne požiadavky na rozsah resp. technické riešenie nasledujúcich častí DSPRS: 

Geodetická dokumentácia – zameranie lokality v potrebnom rozsahu 

Prieskumy: 

Ekologický prieskum: 

Rozsah ekologického hodnotenia je potrebné spracovať v zmysle MP-18/99 MDPaT o ekologickom hodnotení 

získaného materiálu z podvalového podložia železničných tratí v min. rozsahu : 

ŽST Štrba:  

- Odber a rozbor jednoduchých vzoriek – koľaj č. 9 a 11 – zóna A a B   2x6 ks 

- Odber a rozbor jednoduchých vzoriek – výhybky 3z, 8z, 9z – zóna A a B 2x3 ks 

Trať. úsek OŽ Štrba- Štrbské Pleso:  

- Odber a rozbor jednoduchých vzoriek – koľaj č. 1 – zóna A a B  2x10 ks 

ŽST Štrbské Pleso:  

- Odber a rozbor jednoduchých vzoriek – koľaj č. 3 – zóna A a B  2x2 ks 

- Odber a rozbor jednoduchých vzoriek – výhybky 1z, 2z,– zóna A a B  2x2 ks  

Geotechnický prieskum: 

ŽST Štrba: Pre rekonštrukciu koľaje č. 3 (dĺžka cca 150 m) a výhybiek č. 1z a 2z v rámci geotechnického 

prieskumu je potrebné realizovať v úseku koľaje č. 3 v osi koľaje 2 kopané sondy (na začiatku a v strede úseku  - 

koniec úseku je výhybka č. 2z) a v mieste každej výhybky kopanú sondu do hĺbky 1,0 - 1,5 m s odberom 2 ks 

neporušených a 1 ks technologických vzoriek zemín z každej sondy a súčasne zrealizovať statickú zaťažovaciu 

skúšku. Súčasne v celom úseku koľaje č. 3 je potrebné zrealizovať diagnostiku podložia georadarom (cca 150 m). 

Z neporušených vzoriek zemín je potrebné v laboratórnych podmienkach stanoviť základné fyzikálne 

parametre zemín pre klasifikáciu zemín v zmysle STN 73 6133, z technologických vzoriek zemín 

v laboratórnych podmienkach je potrebné stanoviť zhutniteľnosť zemín (Proctor Standard). 

Traťový úsek OŽ Štrba- Štrbské Pleso: pre rekonštrukciu koľaje č. 1 (dĺžka 4766 m) v rámci prieskumu 

požadujeme realizovať v celom úseku 10 kopaných sond (každých cca 500 m) do hĺbky 1,0 - 1,5 m s odberom 2 

ks neporušených a 1 ks technologických vzoriek zemín z každej sondy a súčasne požadujeme zrealizovať statickú 

zaťažovaciu skúšku. V celom úseku koľaje č. 1 je potrebné zrealizovať diagnostiku podložia georadarom (4766 

m). 

Z neporušených vzoriek zemín v laboratórnych podmienkach je potrebné stanoviť základné fyzikálne 

parametre zemín pre klasifikáciu zemín v zmysle STN 73 6133, z technologických vzoriek zemín 

v laboratórnych podmienkach je potrebné stanoviť zhutniteľnosť zemín (Proctor Standard). 

Kopané sondy požadujeme doplniť inžinierskogeologickými vrtmi v počte 10 ks do hĺbky 8 m (každých 

cca 500 m) s odberom porušených vzoriek zemín (z každého vrtu 2 ks) a neporušených vzoriek zemín (z každého 

vrtu 2 ks). 

Z porušených a neporušených vzoriek zemín v laboratórnych podmienkach je potrebné stanoviť základné 

fyzikálne parametre zemín pre klasifikáciu zemín v zmysle STN 73 6133, z neporušených vzoriek stanoviť 

pevnostno-deformačné parametre – 4 ks šmykové skúšky a 4 ks skúšky stlačiteľnosti. 
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Pre rekonštrukciu múru v km 4,360 požadujeme zrealizovať 2 ks inžinierskogeologických vrtov do hĺbky 

15 m s odberom porušených vzoriek zemín (z každého vrtu 3 ks) a neporušených vzoriek zemín (z každého vrtu 

3 ks). 

Z porušených a neporušených vzoriek zemín v laboratórnych podmienkach je potrebné stanoviť základné 

fyzikálne parametre zemín pre klasifikáciu zemín v zmysle STN 73 6133, z neporušených vzoriek stanoviť 

pevnostno-deformačné parametre – na 2 ks vzoriek šmykové skúšky a na 2 ks vzoriek skúšky stlačiteľnosti. 

Pre rekonštrukciu trakčného vedenia (trakčné podpery) je potrebné realizovať min.15 ks dynamických 

penetračných sond do hĺbky 6 m. 

Vrty a penetračné sondy požadujeme polohopisne a výškopisne zamerať. 

ŽST Štrbské Pleso: pre rekonštrukciu koľají č. 9 a 11 (dĺžka cca 2x125 m) a výhybky č. 9z v rámci prieskumu 

požadujeme realizovať v úseku koľaje č. 9 a 11 v osi koľají 3 kopané sondy (na začiatku, v strede a na konci 

úseku) a v mieste  výhybky č. 9z kopanú sondu do hĺbky  1,0 - 1,5 m s odberom 2 ks neporušených a 1 ks 

technologických vzoriek zemín z každej sondy a súčasne zrealizovať statickú zaťažovaciu skúšku. Súčasne 

v celom úseku koľají č. 9 a 11 požadujeme zrealizovať diagnostiku podložia georadarom (dĺžka cca 2x 125 m). 

Z neporušených vzoriek zemín je potrebné v laboratórnych podmienkach stanoviť základné fyzikálne 

parametre zemín pre klasifikáciu zemín v zmysle STN 73 6133, z technologických vzoriek zemín 

v laboratórnych podmienkach stanoviť zhutniteľnosť zemín (Proctor Standard). 

Projekt nakladania s vyzískaným odpadom – v rámci spracovania PD je potrebné zabezpečiť ekologické 

hodnotenie materiálu koľajového lôžka, určiť množstvo a druhy odpadov vznikajúcich pri stavbe a spracovať 

spôsob nakladania s nimi. 

Plán BOZP– (v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko),  vypracovaný v súlade so  „Spôsobom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke“ v zmysle § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby: 

Finančné prostriedky na stavbu budú  čerpané z vlastných zdrojov ŽSR.  

Realizácia stavby je v IP na r. 2016-2018 materiálom novým. Súčasný systém ozubenia si vzhľadom k svojmu 

veku vyžaduje náročné a rozsiahle udržiavacie práce pre zachovanie ozubených tyčí v prevádzkyschopnom stave.  

Takéto udržiavacie práce zahŕňajú prevažne opravy spojené s dilatáciou tyčí a opakované regenerovanie 

(naváranie) vznikajúce opotrebením a lomami zubov ozubených tyčí. Dodávka nových súčastí je takmer 

nemožná vzhľadom k zastaranému systému. 

Táto ozubnicová železnica má veľký historický aj turistický význam. Bola vybudovaná na základe rastúceho 

turizmu v Tatrách, obzvlášť pre veľký záujem o rekreačné a kúpeľné stredisko Štrbské Pleso. 

Celkové náklady stavby – budú obsahovať rozpočty jednotlivých PS a SO, súhrnný ocenený a neocenený 

položkovitý rozpočet stavby a výkaz výmer - osobitne pre zariadenia v správe ŽSR a osobitne pre zariadenia 

v správe ZSSK. 

1.3. Analýza rizík a neistôt: 

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

stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami, ako aj na účinnú ochranu prípadných podzemných 

vedení – inžinierskych sietí.  

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

bezpečnostné predpisy. 
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2. Súhrnná technická správa 

 

2.1 Základné údaje o stavbe: 

2.1.1 Charakter stavby: 

ŽST Štrba – ŽST Štrbské Pleso OŽ, PD na rekonštrukciu koľaje č.1, žkm 0,000 – žkm 4,766 železničný 

zvršok, železničný spodok, úprava  zabezpečovacieho zariadenia, úprava TV, EOV, úprava VO.                             

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie: 

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

prevádzka osobných vlakov ŽST Štrba – ŽST Štrbské Pleso OŽ.        

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

Územie, v ktorom sa bude realizovať stavba sa nachádza na pozemku ŽSR a ZSSK v katastrálnom území 

Štrba. Trať OŽ je vedená na pozemku parcely KNC č. 2553/8, 2553/7, 2553/2, 3796, 3464 a 3463 (s 

nezaloženým LV) vo vlastníctve SR a správe ŽSR. 

Pozemky s parcelami č. 2555/2, 255/5 a 255/9 sú vo vlastníctve SR a v správe ZSSK, ktorá parcelu 2555/5 (v 

mieste prestupovej haly) prenajíma ŽSR.  

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie: 

Navrhovaná stavba svojim funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom   nebude spôsobovať 

nadmerný hluk, produkciu neprípustných škodlivín respektíve nebezpečného  odpadu. 

Výzisk – z koľaje a výhybiek bude predovšetkým zameraný na jeho druhotné využitie v údržbe. Vyzískaný 

materiál z koľajového lôžka bude spracovaný na určenej skládke. 

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

podložia a vypracovanie „Projektu nakladania s vyzískaným odpadom“. 

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby: 

Stavba sa vykoná na pozemku ŽSR a ZSSK podľa platných prevádzkových a technických predpisov a noriem 

v objednaných výlukách podľa technologických postupov  zhotoviteľa na základe ROV. Stavby železničného 

spodku navrhnuté mimo pozemkov ŽSR riešiť cestou SHM (pozemky), formou vecného bremena v zmysle 

zákona 513/2009 Z.Z. §4, ods. 4. 

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov: 

 

3.1 SO 01: Železničný zvršok (ŽSR) 

3.1.1 Jestvujúci stav: 

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

ozubených tyčí. Vo viacerých prípadoch je zväčšená dilatačná škára na stykoch ozubených tyčí, čo má  za 

následok: 

a) zväčšenie vzdialenosti pracovných plôch zubov, 

b) značné opotrebenie priľahlých zubov v oblasti styku, 

c) vznik trhlín na spojke v oblasti otvoru pre spojkovú skrutku, 

d) lom ozubenej tyče na styku. 

V zimných mesiacoch dochádza k zväčšovaniu dilatačných škár na 20 mm (predpísané 4 mm, tolerancia +5; -

4). Vzdialenosť pracovných plôch zubov je jedným z najdôležitejších kritérií pre prevádzku ozubnicovej 

elektrickej jednotky.  

Zväčšením dilatačných škár na ozubených tyčiach dochádza k ich lomom a poškodzovaniu samotnej elektrickej 

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

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

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

tyčami. Veľké dilatačné škáry na stykoch ozubených tyčí sa neodstránia výmenou za nové alebo regenerované 

tyče, nakoľko došlo k  smerovým posunom v oblúkoch a v pozdĺžnom posune  koľaje  (posun ozubených tyčí), 

- priechody: žkm 4,585; žkm 1,378; žkm 1,029; žkm 0,808. 

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

konštrukcia v zlom technickom stave s nefunkčnosťou upevňovadiel.  

Súčasná konštrukcia železničného zvršku ozubnicovej železnice je navrhnutá pre priechodný prierez 

s rozchodom 1000 mm.  

3.1.2 Navrhovaný stav: 

Požadovaná projektová dokumentácia na železničný zvršok bude riešiť: 

- posúdenie priestorovej priechodnosti uvažovaných nových duálnych (kĺbových) elektrických jednotiek 

(koncepcia GTW 2/6 OŽ): 

 pri uvažovaní priechodného prierezu TEŽ 1000 (prechod jednotky po tratiach TEŽ do depa v ŽST 

Poprad); posúdenie odlišností, 

 navrhnutie trate OŽ vzhľadom na priestorovú priechodnosť daných uvažovaných nových kĺbových 

elektrických jednotiek, (využitie priechodného prierezu TEŽ 1000 /predpis ŽSR Z10/, alebo potrebu 

spracovania novej TNŽ pre OŽ 1000), 

- z dôvodu nevyhovujúceho technické stavu koľají a výhybiek bude riešená rekonštrukcia železničného  zvršku 

koľaje č.1 ŽST Štrba – ŽST Štrbské Pleso OŽ vrátane časti koľají potrebných na napojenie na jestvujúci stav, 

rekonštrukcia koľaje č.3 v ŽST Štrba OŽ, rekonštrukcia koľají č.9, č.11 v ŽST Štrbské Pleso OŽ, rekonštrukcia 

výhybiek č.1z, č.2z v ŽST Štrba OŽ, rekonštrukcia výhybky č.9z v ŽST Š. Pleso OŽ, zrušenie výhybiek č.8z, 

č.6z a rušenie koľajovej spojky medzi výhybkami č.8z a č.6z v ŽST Štrbské Pleso OŽ, 

- železničný zvršok jednotnej sústavy 49E1 (S49) pre koľaje a výhybky, 

- použitie oceľových podvalov v koľajach a výhybkách a použitie oceľových podvalov typu „Y“ vo 

všetkých oblúkoch mimo mostných konštrukcií, 

- kotvenie koľajového roštu v pozdĺžnom a priečnom smere, 

- prestavný systém výhybiek pozri čl. 3.9.2 a 3.10.2, 

- navrhnutý systém ozubnicovej železnice STRUB TN 70, 

- zriadenie bezstykovej koľaje a zvarenie ozubnicových tyčí, 

- konštrukcia železničného zvršku musí vyhovovať na traťovú rýchlosť V=30 km/h, 

- konštrukčná rýchlosť rekonštruovaných výhybiek musí vyhovovať traťovej rýchlosti V=30 km/h, 

- rekonštrukcia priechodov pre peších v žkm 4,585; žkm 1,378; žkm 1,029; žkm 0,808  s konštrukciou 

schválenou ŽSR, priechody musia byť vybavené vhodnými zábranami v zmysle príslušnej STN,   

- rekonštrukcia existujúcich služobných priechodov v ŽST Štrba cez koľaj č.1 a č.3, 

výkaz výmer, ocenený a neocenený položkovitý rozpočet. 

3.2 SO 02: Železničný zvršok (ZSSK) 

3.2.1 Jestvujúci stav: 

Výhybky č. 3z a 4z v ŽST Štrba OŽ vo vlastníctve a v správe ZSSK, a.s. určené k rekonštrukcii majú zlý 

technický stav s nefunkčnosťou upevňovadiel, sú tvaru zvršku „A“ s uhlom odbočenia 9° a rokom vloženia 

1969 na drevených podvaloch vybavené EOV. 
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Koľaje č. 2, 2a, 4 a koľajová spojka medzi výhybkami č. 2-3 určené na rekonštrukciu sú sústavy zvršku „A“ 

na drevených podvaloch s rokom vloženia 1969. Koľaje vzhľadom k ich veku majú zlý technický stav 

s nefunkčnosťou upevňovadiel. 

3.2.2 Navrhovaný stav: 

Požadovaná projektová dokumentácia na železničný zvršok z dôvodu nevyhovujúceho technické stavu bude 

riešiť: 

- rekonštrukciu výhybiek č. 3z a 4z vybavené EOV v ŽST Štrba OŽ, 

- rekonštrukciu koľají č. 2, 2a, 4, koľ. spojky medzi výhybkami č. 2-3 v ŽST Štrba OŽ, 

- železničný zvršok jednotnej sústavy 49E1 (S49) pre koľaje a výhybky na oceľových podvaloch, 

- výkaz výmer, ocenený a neocenený položkovitý rozpočet. 

 

3.3 SO 03: Železničný spodok (ŽSR) 

3.3.1 Jestvujúci stav: 

- nefunkčné pozdĺžne priekopy a priepusty, nespoľahlivé odvodnenie, praskajúce oporné a   

zárubné múry, 

- nedostatočný profil telesa železničného spodku, 

- nevyhovujúci stav nástupišťa na zastávke Tatranský Lieskovec, 

- priepusty: žkm 1,431; žkm 2,446; žkm 2,698; žkm 2,902; žkm 3,588; žkm 4,202;  

- mosty: žkm 0,405; žkm1,664; žkm 3,282;  

- priekopa: vpravo žkm 0,466 - žkm 1,573; obojstranná žkm 1,818 – žkm 1,932; obojstranná žkm 2,485 – žkm 

2,645; vpravo žkm 2,645 – žkm 3,258; vpravo žkm 3,356 – žkm 3,611; obojstranná žkm 3,611 – žkm 3,920; 

vpravo  žkm 3,920 – žkm 4,176; obojstranná žkm 4,392  žkm 4,609; 

- dláždená priekopa žkm 0,176 – žkm 0,360;  žkm 4,176 – žkm 4,392; 

- dláždený rigol: žkm 0,00 – žkm 0,176; 

- kamenný múrik: žkm 1,828 – žkm 1,893; žkm 2,475 – žkm 2,600; žkm 2,782 – žkm  2,862; 

- riešenie stavieb žel. spodku, ako sú mosty a priepusty, nebude súčasťou spracovanej PD, nakoľko tieto 

objekty majú dobrý technický stav. 

 

3.3.2 Navrhovaný stav: 

Požadovaná projektová dokumentácia na železničný spodok bude riešiť: 

- rekonštrukcia železničného spodku koľaje č.1 ŽST Štrba – ŽST Štrbské Pleso OŽ s návrhom konštrukcie na 

základe výsledkov geotechnického prieskumu, 

- riešenie odvodnenia v celom úseku koľaje č.1 ŽST Štrba – ŽST Štrbské Pleso OŽ, 

- rekonštrukcia železničného spodku koľaje č.3 v ŽST Štrba OŽ a koľají č.9, č.11 v ŽST Štrbské Pleso OŽ na 

základe výsledkov geotechnického prieskumu, 

- rekonštrukcia železničného spodku výhybiek č.1z, č.2z v ŽST Štrba OŽ a výhybky č.9z v ŽST Štrbské Pleso 

OŽ na základe výsledkov geotechnického prieskumu, 

- rekonštrukcia jestvujúcich múrov vrátane zábran proti padaniu skál a úpravy  priekopy okolo múra, 

- v úsekoch koľaje č.1 ŽST Štrba – ŽST Štrbské Pleso vedenej v násype riešiť zábrany proti padaniu 

koľajového lôžka zo svahu, 

- rekonštrukciu nástupišťa na zastávke Tatranský Lieskovec na dĺžku 80m pre zastavovanie dvojitej duálnej 

jednotky s prepracovaním pre priechodný prierez TEŽ 1000, materiálom novým v zmysle platných predpisov 

ŽSR s využitím konzolovej dosky s protišmykovou úpravou, 

- úpravu nástupištia v ŽST Štrba OŽ v prestupovej hale v zmysle predpisu Z10 pre priechodný prierez TEŽ 

1000 so zachovaním súčasných dĺžok nástupíšť, 
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- stavby železničného spodku navrhnuté mimo pozemkov ŽSR riešiť cestou SHM (pozemky), formou vecného 

bremena v zmysle zákona 513/2009 Z.Z. §4, ods.4, 

- vznik a nakladanie s odpadmi, 

- výkaz výmer, ocenený a neocenený položkovitý rozpočet. 

 

3.4 SO 04: Železničný spodok (ZSSK) 

3.4.1 Jestvujúci stav: 

Železničný spodok sa nachádza v ŽST Štrba OŽ pod koľajovým rozvetvením so zapusteným koľajovým 

lôžkom a nespoľahlivým odvodnením. Súčasťou železničného spodku je prehliadkový kanál v kč. 2 v celej 

dĺžke haly opráv (depe), ktorý je v zlom technickom stave. 

3.4.2 Navrhovaný stav: 

Požadovaná projektová dokumentácia na železničný spodok bude riešiť návrh na: rekonštrukciu železničného 

spodku na základe výsledkov geotechnického prieskumu, odvodnenie, sanáciu s drenážnym zaústením do 

vsakovacej šachty, rekonštrukciu prehliadkového kanála v celej dĺžke v hale opráv (depe), výkaz výmer, 

ocenený a neocenený položkovitý rozpočet, vznik a nakladanie s odpadmi pre časť v správe spoločnosti 

ZSSK, a.s. v ŽST Štrba OŽ. 

Zariadenia odvetvia elektrotechniky a energetiky 

3.5 SO 05 Úprava TV 

3.5.1 Jestvujúci stav: 

V súčasnosti je zatrolejovaná koľaj šírej trate Štrba – Štrbské Pleso OŽ zostavou: trolejový vodič 150 mm2 

Cu, nosné lano 70 mm2 Fe, zosilňovacie vedenie 210 mm2 Al Fe. Koľaje v žst. Štrba OŽ a Štrbské Pleso OŽ 

sú zatrolejované zostavou: trolejový vodič 100 mm2 Cu a nosné lano 50 mm2 Fe.  

Trakčné podpery šírej trate Štrba – Štrbské Pleso OŽ č. 28, 40, 64, 65 a 97 sú nachýlené, trakčné podpery č. 

26, 27 a 43 sú podopreté vzperou, trakčné podpery č. 30, 31 a 52 sú vykotvené. Trakčné podpery a neživé 

časti v blízkosti trakčného vedenia sú ukoľajnené priamo. 

Výkon súčasného HDV ozubnicovej jednotky je približne 450kW. 

3.5.2  Navrhovaný stav: 

Vzhľadom na rekonštrukciu koľaje bude potrebná úpravu trakčného vedenia nad rekonštruovanými 

ozubnicovými výhybkami, úprava trakčného vedenia nad zrušenými výhybkami č.8z, č.6z a  nad koľajovou  

spojkou  medzi výhybkami č. 8z a č. 6z v ŽST Štrbské Pleso OŽ, prestavať trakčné podpery trate Štrba – 

Štrbské Pleso OŽ. Na základe energetického prepočtu (spracovaného projektantom) zmeniť zostavu trakčného 

vedenia šírej trate Štrba – Štrbské Pleso OŽ na trolejový vodič 150 mm
2
 Cu a nosné lano 120 mm

2
 Cu, 

zosilňovacie vedenie 210 mm
2
 Al Fe zdemontovať. Zostavy v žst. Štrba OŽ a Štrbské Pleso OŽ prípadne 

ponechať. 

Ďalej je potrebné vymeniť napájacie káble trakčného vedenia trate OŽ z trakčnej meniarne Štrba OŽ (vývod 

napájačov N1 a N21) a spínacej stanice Štrbské Pleso k úsekovému odpájaču N111. Nie je potrebné meniť 

úsekové odpojovače a ich pohony v ŽST Štrba a Štrbské Pleso (boli menené v roku 2016). 

Predpokladaný výkon nových ozubnicových elektrických jednotiek bude cca 0,9 MW, pri dvojčlennom 

riadený maximálne 1,8 MW. Na základe predpokladaného výkonu nových ozubníc. el. jednotiek prepočítať, 

či vyhovuje momentálny inštalovaný výkon trakčných tráf 2ks á 1400kVA a inštalovaný výkon 

usmerňovačovej jednotky 1250kVA (2ks) na striedavej strane. A tak navrhnúť úpravy v TM OZ Štrba a TM 

Hágy. Súčasné nastavenie ochrán napájačov je 1800/1000A. 
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Zámerom správcu je postupne zjednotiť TV na OŽ a TEŽ na zostavu 150 + 120 Cu, nakoľko na TEŽ-ke je v 

súčasnej dobe 6 druhov zostav. Ak by prepočet tr. podpier (TP) na nové zaťaženie v dôsledku výmeny NL z 

terajšieho 70 Fe na 120 Cu a demontáže zosilňovacieho vedenia 210 mm
2
 AlFe nevyhovoval, potom  s 

ohľadom na potrebu vyvolanej úpravy polôh TP v dôsledku rekonštrukcie železničného spodku (pri potrebe 

výmeny viac ako 50 % TP bude potrebné urobiť rekonštrukciu TV) – odporúčame oceniť KR TV. 

Požadujeme aby v rámci stavby bola zohľadnená norma STN EN 50 122-3. 

3.6 SO 06 Úprava EOV 

3.6.1 Jestvujúci stav: 

V súčasnosti existuje v úseku OŽ Štrba – Štrbské Pleso ohrev výhybiek : v žst OŽ Štrba EOV na výhybkách 

č.1-8 napojené z rozvádzača ROV02 a v žst. OŽ Štrbské Pleso výhybky č. 6, 8, 9 napojené z rozvádzača 

ROV1 cez KS03 s ovládaním z rozvádzača RP 25 v dopravnej kancelárii. 

3.6.2 Navrhovaný stav  

EOV bude zriadené na rekonštruovaných výhybkách (v majetku ŽSR ako aj ZSSK) OŽ v žst. Štrba a Štrbské 

Pleso vrátane káblového rozvodu. 

Napojenie výhybiek bude z rozvádzača RVS v TM OŽ Štrba cez nový rozvádzač s istením a ovládaním, ktorý 

bude osadený v hale OŽ. V žst. OŽ Štrbské Pleso výhybky č. 6, 8, 9 budú napojené z rozvádzača ROV1 cez 

KS03 s ovládaním z rozvádzača RP 25 v dopravnej kancelárii. Výhybky ZSSK a ŽSR  budú samostatne 

merané. 

Realizácia nového ohrevu výhybiek bude pozostávať z napájacích, ovládacích káblových vedení, ohrievacích 

tyčí, snímače poveternostných vplyvov (teplota vzduchu, teplota koľaje, zrážky), softwarové a hardwarové 

vybavenie pre  automatickú  činnosť EOV a prenos signálu stavu a funkcie EOV  na pracovisko správcu 

SMSÚ EE SZ Poprad. Ovládanie EOV navrhujeme automatické s možnosťou ovládania aj z dopravne. 

Súčasťou EOV je aj návrh prenosovej cesty pre ovládanie a diaľkový dohľad. 

3.7 SO 07  Úprava VO 

3.7.1 Jestvujúci stav: 

Tatranský Lieskovec - existujúce osvetlenie pozostáva z 3ks sadových betónových stožiarov napájané 

z rozvodu VSD cez KS01, zhotovené podľa predpisov, ktoré platili v čase realizácie, 

ŽST Štrba existujúce osvetlenie pozostáva z 5ks JŽ 12 a 7ks sadových kovových stožiarov (5m) napájané 

z rozvodu ŽSR OŽ z RH 02 cez RP 28 a KS 18, realizované podľa predpisov, ktoré platili v čase spracovania. 

3.7.2 Navrhovaný stav: 

Tatranský Lieskovec - rekonštruované osvetlenie bude napájané  z rozvodu VSD, cez KS01 na nové 

zariadenie podľa teraz platných predpisov, 

ovládanie osvetlenia zastávky Tatranský Lieskovec zriadiť fotobunku a spínacie hodiny pre nastavenie 

možnosti viacerých časov zapínania a vypínania osvetlenia, 

ŽST Štrba - rekonštruované osvetlenie bude napájané z rozvádzača RVS v TM OŽ Štrba cez nový rozvádzač 

s istením a ovládaním, ktorý bude osadený v hale OŽ podľa teraz platných predpisov. 

 

3.8 SO 08 Ukoľajňovací plán 

3.8.1 Jestvujúci stav: 

V súčasnosti existuje ukoľajňovací plán spracovaný podľa predpisov platných v čase realizácie trate. 
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3.8.2 Navrhovaný stav: 

Po rekonštrukcii koľaje musí byť spracovaný nový ukoľajňovací plán, vzhľadom na navrhované ukoľajnenie 

trakčných podpier cez prierazky, podľa súčasných platných predpisov. 

Zariadenia odvetvia OZT: 

3.9 PS 01ŽST Štrba OŽ – Úprava zabezpečovacieho zariadenia 

3.9.1 Jestvujúci stav: 

Traťový úsek OŽ ŽST Štrba – ŽST Štrbské Pleso je zabezpečený obojsmerným reléovým poloautomatickým 

blokom bez kontroly voľnosti trate a bez oddielových návestidiel. Pozostáva z dvoch traťových súhlasov pre 

odchody vlakov zo ŽST Štrba OŽ a z dvoch traťových súhlasov pre odchody vlakov zo ŽST Štrbské Pleso 

OŽ. ŽST Štrba OŽ a  ŽST Štrbské  Pleso OŽ je zabezpečená staničným reléovým zabezpečovacím 

zariadením 3.kategórie typu AŽD s individuálnym prestavovaním výmen. Výhybky č. 1z, 2z, 3z, 4z v ŽST 

Štrba sú ozubnicového typu opatrené elektromotorickými prestavníkmi. Koľajové obvody pred vchodovými 

a za vchodovými návestidlami sú dvojpásové 50 Hz s relé DSŠ 12 a stykovými transformátormi DT 02-1000, 

ostatné obvody (výhybkové a staničné koľaje) sú jednopásové 50 Hz s relé NMVŠ 2-1000/1000 a filtrom 

FOR-2. Zabezpečovacie zariadenie bolo aktivované dňa 1.9.1969. 

3.9.2 Navrhovaný stav: 

- zrušenie koľajových obvodov a ich nahradenie počítačmi osí, 

- jestvujúce elektromotorické prestavníky nahradiť novým prestavným systémom, 

- prestavný systém nových výhybiek nesmie požadovať vyšší príkon ako doterajší a musí mať rovnaký 

spôsob napájania (3x400V ss, motory zapojené do trojuholníka) a ovládania,  

- správna poloha jednotlivých prestavovaných častí ozubnicových výhybiek musí byť kontrolovaná tak, aby 

nebolo potrebné znižovať rýchlosť ich prechádzania,  

- v prípade posunov výhybiek bude potrebné riešiť v PD  aj úpravu káblových rozvodov a ďalších  prvkov 

v koľajisku / koľajové skrinky, návestidla, 

- výkaz výmer a rozpočet. 

Poznámka: Je potrebné, aby projekt riešil nutné úpravy oznamovacieho zariadenia.  

Na úseku OŽ (na začiatku úseku zo ŽST Štrba a vchod do ŽST Štrbské Pleso), sú umiestnené rozhlasové 

stožiare a k nim je vedená miestna kabelizácia. Uvedené zariadenia a príslušnú rozhlasovú kabelizáciu (na 

uvedených zhlaviach) bude nutné vymeniť, hlavne vzhľadom na vek ich prevádzkovania.  

Na celom úseku Štrba – Š. Pleso je vedený diaľkový kábel PK17 (DCKQYPV+OK3 / 4DM1,3+12DM0,9) 

vybudovaný v r.1969, ktorý požadujeme vymeniť adekvátnou náhradou. 

Ďalej požadujeme aby na základe existujúceho IZ „Výstavba automatického informačného zariadenia pre 

cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej kabelizácie“ (Stavba A14055) PD uvažovala s naprojektovaním 

káblovej chráničky s HDPE trubkami pre opt. kábel. V prípade potreby, vytvoriť samostatný SO, alebo PS 

v rámci PD. 

V rámci riešenia staničného zabezpečovacieho zariadenia nie je potrebné uvažovať s náhradou existujúcich 

prvkov. 

 

3.10 PS 02 ŽST Štrbské Pleso OŽ - Úprava  zabezpečovacieho zariadenia  

3.10.1 Jestvujúci stav: 

Traťový úsek OŽ ŽST Štrba – ŽST Štrbské Pleso je zabezpečený obojsmerným reléovým poloautomatickým 

blokom bez kontroly voľnosti trate a bez oddielových návestidiel. Pozostáva z dvoch traťových súhlasov pre 

odchody vlakov zo ŽST Štrba OŽ a z dvoch traťových súhlasov pre odchody vlakov zo ŽST Štrbské Pleso 
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OŽ. ŽST Štrba OŽ a ŽST Štrbské Pleso OŽ je zabezpečená staničným reléovým zabezpečovacím zariadením 

3. kategórie typu AŽD s individuálnym prestavovaním výmen.  

Výhybky č. 6z, 8z, 9z v ŽST Štrbské Pleso sú ozubnicového typu opatrené elektromotorickými prestavníkmi. 

Koľajové obvody pred vchodovými a za vchodovými návestidlami sú dvojpásové 50 Hz s relé DSŠ 12 

a stykovými transformátormi DT 02-1000, ostatné obvody (výhybkové a staničné koľaje) sú jednopásové 50 

Hz s relé NMVŠ 2-1000/1000 a filtrom FOR-2. Zabezpečovacie zariadenie bolo aktivované dňa 1.9.1969. 

3.10.2 Navrhovaný stav: 

- z dôvodu rušenia výhybiek č.6 a 8 bude musieť projekt zabezpečovacieho zariadenia  

obsahovať aj upravenú záverovú tabuľku a situačnú schému, 

- zrušenie koľajových obvodov a ich nahradenie počítačmi osí, 

- jestvujúce elektromotorické prestavníky nahradiť novým prestavným systémom, 

- nový prestavný systém výhybiek nesmie požadovať vyšší príkon ako doterajší a musí mať rovnaký spôsob 

napájania (3 x 400V ss, motory zapojené do trojuholníka) a ovládania, 

- správna poloha jednotlivých prestavovaných častí ozubnicových výhybiek musí byť kontrolovaná tak, aby 

nebolo potrebné znižovať rýchlosť ich prechádzania,  

- v prípade posunov výhybiek bude potrebné riešiť v PD  aj úpravu káblových rozvodov a ďalších  prvkov 

v koľajisku / koľajové skrinky, návestidla,   

- výkaz výmer a rozpočet. 

 

Zariadenia spoločnosti ZSSK, a.s. 

3.11 PS 03 ŽST Štrba OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 400V (ZSSK) 

3.11.1 Jestvujúci stav:  

V súčasnosti sa nenachádza žiaden elektrický stojan s napájaním 3x400V 50Hz AC v priestoroch koľajiska 

ŽST Štrba pri koľajach č. 1 a 3. Pri koľaji č. 2 (remíza a ošetrovňa ŽKV) sa nachádza elektrický stojan s 

napájaním 3x400V 50Hz AC v nevyhovujúcom stave. V remíze pre motorovú drezinu a snehovú frézu na 

koľaji č. 2a a 4 nie je vybudovaný žiaden elektrický stojan s napájaním 3x400V 50Hz AC. 

3.11.2 Navrhovaný stav: 

Pri koľaji č.2 (remíza a ošetrovňa ŽKV) vybudovať nové elektrické stojany s napájaním 3x400V 50Hz AC, 

ktoré budú umiestnené na stene remízy. Vzdialenosť prvého elektrického stojana od zarážadla koľaje č.2 bude 

15m a vzdialenosť druhého elektrického stojana od zarážadla koľaje č.2 bude 50m. 

V remíze pre motorovú drezinu a snehovú frézu na koľaji č. 2a a 4 vybudovať elektrický stojan s napájaním 

3x400V 50Hz AC, umiestený medzi koľajami č. 2a a 4 na stene medzi bránami do remízy. 

V priestoroch haly OŽ (kryté nástupištia) vybudovať nové elektrické stojany s napájaním 3x400V 50Hz AC, 

ktoré budú umiestnené pri koľaji č.2 v počte kusov dva a vo vzdialenosti od zarážadla prvého elektrického 

stojana 15m a druhého elektrického stojana vo vzdialenosti od zarážadla 50m. Vybudovať nový elektrický 

stojan s napájaním 3x400V 50Hz AC pri koľaji č. 3 vzdialeného od zarážadla 15m. Elektrické stojany 

umiestniť na nástupišti. 

3.12 PS 04 ŽST Štrba OŽ Osvetlenie prehliadkového kanála (ZSSK) 

3.12.1 Jestvujúci stav: 

V súčasnosti je kanál osvetlený nevyhovujúcim žiarovkovým osvetlením, ktoré je značne opotrebené a je v 

havarijnom stave. Osvetlenie prevedením nevyhovuje terajším normám v intenzite osvetlenia na prácu. 

3.12.2 Navrhovaný stav: 
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Vybudovanie nového osvetlenia v celej dĺžke kanála s intenzitou osvetlenia aspoň 100 LUXov, nové 

osvetlenie musí byť odolné voči vonkajším vplyvom, predovšetkým voči vode a prachu., t.. v prevedení pre 

vonkajšie prostredie. (IP 66) 

3.13 PS 05 ŽST Štrbské Pleso OŽ Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V 

3.13.1 Jestvujúci stav:  

V súčasnosti sa nenachádza žiaden elektrický stojan s napájaním 3x400V 50Hz AC v priestoroch koľajiska 

ŽST Štrbské Pleso. 

3.13.2 Navrhovaný stav: 

Vybudovať nové elektrické rozvody a jeden elektrický stojan s napájaním 3x400 V 50Hz AC v priestoroch 

ŽST Štrbské Pleso medzi koľajou č.9 a 11 v miestach súčasnej koľajovej spojky medzi výhybkami č. 6 a 8, 

ktorá je navrhnutá na zrušenie. 

4. Postup výstavby 

V rámci DSPRS bude vypracovaný POV. V štádiu realizácie dodávateľ spracuje v zmysle uvedeného elaborátu 

a v súlade s návrhom technického riešenia jednotlivých PS a SO: 

- technologický postup so zabezpečením inžinierskej činnosti a zabezpečením vydania stavebného povolenia, 

zabezpečenie autorského dozoru, 

- skutočné zameranie stavby, 

- Katódová ochrana plynovodov – jestvujúca – má byť pripojená na nový stav koľají. 

 

C. Doklady 

- TP: Geometrické usporiadanie osi koľaje v traťovom úseku ŽST Štrba – ŽST Štrbské Pleso  OŽ: P1 – P4 k IZ 

- Technický výkres EOJ: P5 k IZ 

 

D. Výkresová časť – P5 k IZ 

- Schematický plán  ŽST Štrba OŽ, 

- Situačný plán koľají a výhybiek ŽST Štrba OŽ (ZSSK), 

- Schematický plán ŽST Štrbské Pleso OŽ. 
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Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov 

 

P.č. Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné 

číslo 

alebo dátum 

narodenia (ak 

nebolo 

pridelené 

identifikačné 

číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis v Zozname 

hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

1. 
SUDOP BRNO, spol. 

s r.o. 

Kounicova 26,  

611 36 Brno 
44 960 417 Projektové práce 13 ÁNO Ing. Karel Pukl,  

2. GEOTOP Košice, s.r.o. 

Južná Trieda 

82, 

040 17 Košice 

36 590 711 Geodetické práce 1 ÁNO 
Ing. Ján Kavulič,  

 

3. Luby, s.r.o. 

Klimkovičova 

30, 

040 01 Košice 

44 832 095 Projektové práce 5 NIE 
Ing. Gabriel Luby,  

 

 

 

 


