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P O K Y N Y 

pre záujemcov/uchádzačov na zhotovenie ponúk v nadlimitnej zákazke na poskytnutie služieb 

postupom užšej súťaže na predmet  

„MOST PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV DOBROHOŠŤ - DUNAKILITI“ 

 

I.   VŠEOBECNÁ ČASŤ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Obchodné meno:  VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

Sídlo:    Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

Poštová adresa: Karloveská 2, P.O. Box 45, 842 04 Bratislava 

Zastúpený: Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditeľ štátneho podniku 

IČO:    00156752 

DIČ:    2020480198 

IČ DPH:  SK2020480198 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a. s 

Číslo účtu:   6602639116/1111 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Pš, vložka  

č. 32/B. 

 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK je v súlade s § 7 zákona  

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v rámci postupu zadávania tejto zákazky obstarávateľom, ktorý postupuje ako 

verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného zákona. Preto všetky odkazy na obstarávateľa alebo 

verejného obstarávateľa v predbežnom oznámení, súťažných podkladoch, v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania a prípadných doplňujúcich podkladoch si treba vysvetľovať v 

súlade s uvedenou skutočnosťou. 

 

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie 

Názov organizácie:  PP & P Co., s.r.o.  

Sídlo organizácie:  Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 

V mene ktorej koná:  Ing. Lucia Veselská, konateľka 

 IČO:    35 933 852 

DIČ:   2022000937 

IČ DPH:  SK2022000937 

Telefón:  + 421 244888875         

E-mail:   pppco@pppco.sk   

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka  

č. 35907/B. 

 

2. Rozsah ponuky 
2.1. Verejný obstarávateľ mieni zadať zákazku na vypracovanie dokumentácie (PD) mosta pre 

chodcov a cyklistov pre územné rozhodnutie, vypracovanie dokumentácie mosta pre chodcov a 

cyklistov pre stavebné povolenie, zameranie dotknutej oblasti a vypracovanie geometrického 

plánu, majetkoprávne vysporiadanie, inžinierska činnosť na vydanie územného rozhodnutia a 

stavebného povolenia (ďalej len „užšia súťaž“). 

mailto:pppco@pppco.sk
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2.2. Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v časti „Zväzok III. Opis predmetu zákazky“. 

2.3. Zatriedenie zákazky podľa klasifikácií platných v Európskych spoločenstvách: 

Hlavný predmet 

Hlavný slovník: 71320000-7 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník: 71245000-7, 71310000-4, 71242000-6, 71330000-0, 98000000-3, 79111000-5 

Kategória služieb č.: 12 

2.4. Táto zákazka sa nedelí na časti. Uchádzač predloží ponuku v celom rozsahu predmetu zákazky 

vypracovanú v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, výzvou na predloženie 

ponuky a týmito súťažnými podkladmi.  

 

3. Variantné riešenia 

3.1. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

3.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

vyhodnotenia/brané do úvahy. 

   

4. Zdroj finančných prostriedkov 

4.1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa 

a spolufinancovaný z fondov Európskej únie, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská 

republika - Slovenská republika 2007 - 2013, With the acronym: Most Dobrohošť Dunakiliti/ 

Doborgaz - Dunakiliti híd, Kód projektu: HUSK/1101/2.4.2./0187. Finančné plnenie zmluvnej 

ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti faktúr bude 30 dní. 

4.2. Predpokladaná hodnota zákazky je verejným obstarávateľom stanovená podľa § 5 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

5. Zákazka 

5.1. Zákazkou na účely tohto postupu zadávania zákazky je zmluva s peňažným plnením uzavretá 

medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na strane druhej, 

ktorej predmetom je poskytnutie služieb podľa § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“) a Obchodného zákonníka v platnom znení. 

5.2. Zákazkou na účely tohto postupu zadávania zákazky je zmluva s peňažným plnením uzavretá 

medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na strane druhej, 

ktorej predmetom je zhotovenie diela podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný 

zákonník) v znení neskorších predpisov. 

5.3. Podrobné vymedzenie obchodných podmienok tvorí časť „Zväzok IV. Obchodné podmienky“ 

týchto súťažných podkladov. 

 

6. Miesto a lehota poskytnutia 

6.1. Hlavné miesto alebo lokalita poskytovania služieb: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 

ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava.  

Kód NUTS: SK01 

6.2. Lehotou dodania sa rozumie čas za aký je uchádzač schopný poskytnúť predmet zákazky 

v rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom v štandardnej kvalite a v súlade 

s technickými špecifikáciami.  

Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie: 7 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo. 
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6.3. Obhliadka miesta poskytnutia nie je potrebná.  

 

7. Oprávnení uchádzači 

7.1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému 

obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči 

verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom zmluvy o dielo sa vyžaduje, aby skupina 

dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému 

obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, 

aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri 

realizácii predmetu zákazky. 

 

8. Náklady na ponuku    

8.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

8.2. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 17.1. tejto časti súťažných podkladov a predložené 

v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 17.2. tejto časti súťažných podkladov sa 

uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní. 

8.3. Uchádzači zodpovedajú za pozorné preštudovanie súťažných podkladov vrátane všetkých 

doplnení súťažných podkladov, ktoré môžu byť vydané počas lehoty na vysvetľovanie / 

doplnenie súťažných podkladov. V prípade, že uchádzač uspeje, nebudú sa brať do úvahy 

žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny ponuky vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností 

uchádzača. 

8.4. Predložením svojich ponúk sa uchádzači pokladajú za oboznámených so všetkými relevantnými 

zákonmi a predpismi v Slovenskej republike, ktoré akýmkoľvek spôsobom môžu ovplyvňovať 

alebo platia pre operácie a činnosti obsiahnuté v ponuke a následne v zmluve o dielo. 

 

II.  KOMUNIKÁCIA 

 

9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

9.1. Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným 

obstarávateľom a záujemcami možno uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé 

zachytenie ich obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných 

informácií, zásadne písomnou formou. 

9.2. Pri komunikácií elektronickou poštou (e-mailom), alebo faxom (ďalej „elektronické 

prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa stávajú platnými 

od momentu prvého doručenia elektronickou formou len v prípade, že sa doručia aj v písomnej 

listinnej forme poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 10.2. tejto časti súťažných 

podkladov. V prípade doručenia informácie elektronickou formou a splnenia podmienky 

uvedenej v predchádzajúcej vete, sa za doručenie informácie pokladá moment prvého doručenia 

elektronickou formou. V prípade doručenia e-mailu je pre overenie týchto časových údajov 

rozhodujúci údaj v prevádzkových záznamoch e-mailového servera verejného obstarávateľa. Za 

moment doručenia sa pokladá moment doručenia e-mailu verejnému obstarávateľovi. 

9.3. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo 

zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického 

podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej 

osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma. 
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9.4. Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, 

záujemcom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon o verejnom obstarávaní spája 

plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa 

všeobecného predpisu o správnom konaní. 

 

10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

10.1. Záujemcovia/uchádzači zodpovedajú za pozorné preštudovanie súťažných podkladov vrátane 

všetkých doplnení súťažných podkladov, ktoré môžu byť vydané počas lehoty na vysvetľovanie 

podľa bodu 10.3. prípadne doplnenie súťažných podkladov podľa bodu 10.5. V prípade, že 

uchádzač uspeje, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny uvedenú 

v ponuke uchádzača vyplývajúce z prípadných chýb alebo opomenutí povinností uchádzača. 

10.2. V prípade nejasností/potreby objasnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní, 

súťažných podkladov alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom 

v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie na 

adrese PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, Email: pppco@pppco.sk.  

10.3. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 10.2. sa bude považovať 

požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do xx. xx. 2014 do 12
00

 hod. miestneho času. Za 

včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa bude považovať aj 

požiadavka, ktorá bola zaslaná dorozumievacím prostriedkom bez trvalého zachytenia obsahu 

(e.mailom, faxom).  

10.4. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov predloženej zo strany 

ktoréhokoľvek záujemcu sa preukázateľne oznámi všetkým známym záujemcom, ktorí si 

prevzali súťažné podklady.  

10.5. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 14 zákona o verejnom 

obstarávaní môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne 

oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 

ponúk. 

 

III.  PRÍPRAVA PONUKY 

 

11. Vyhotovenie ponuky 

11.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 

Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo 

tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu 

čitateľný. 

11.2. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača bola zviazaná v celku bez možnosti 

svojvoľnej výmeny jednotlivých častí teda tvorila jeden celok, za ktorý sa považuje knižničná 

väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a 

opatrená pečiatkou uchádzača, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je 

zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou uchádzača. 

11.3. Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať 

v mene uchádzača. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany ponuky boli parafované 

uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača a očíslované 

vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie abecednými znakmi.  

mailto:pppco@pppco.sk
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11.4. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných 

podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené 

kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

11.5. Ak uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich 

súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú 

podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením 

mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu 

týchto osôb a odtlačku pečiatky. 

 

12. Jazyk ponuky 

12.1. Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 

jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so 

sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne 

musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa 

zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 

 

13. Ceny uvádzané v ponuke   

13.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 

uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 

13.2. Cena za poskytnutie služieb musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných súvisiacich právnych 

predpisov.  

13.3. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky podľa 

technických špecifikácií a podľa textovej časti dokumentácie. V prípade, že ponuka uchádzača 

bude úspešná, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny ponuky 

vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností uchádzača, a to najmä z nesprávneho alebo 

nepresného ocenenia predmetu zákazky podľa tejto časti súťažných podkladov. 

13.4. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky tovarov, materiálov a výrobkov 

zodpovedajúcich technických noriem podľa § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 

a všeobecne záväzným predpisom.  

13.5. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: 

a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

b) sadzba DPH a výška DPH, 

c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

13.6. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 

že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

 

14. Zábezpeka ponuky a lehota viazanosti ponúk 

14.1. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške  

30 000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc eur), resp. ekvivalent v inej mene. 

14.2. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: 

14.2.1.  poskytnutím bankovej záruky za uchádzača 
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 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo 

pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“). 

 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že: 

- banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto časti 

súťažných podkladov) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho 

zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa, 

- banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 

14.1. tejto časti súťažných podkladov. 

 Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 15 dní po doručení výzvy 

verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 

14.2.2. 

 Banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením 

záručnej listiny verejnému obstarávateľovi. 

 Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 14.11., 

resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 14.12.  

 Banková záruka zanikne: 

- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech 

verejného obstarávateľa, 

- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti, 

- uplynutím doby platnosti, ak si obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil 

svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe 

platnosti bankovej záruky uchádzač nepožiadal o predĺženie doby platnosti 

bankovej záruky. 

 Banková záruka podľa bodu 14.2.1. tejto časti súťažných podkladov, v ktorej banka 

písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky 

finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti 

ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná 

banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená 

zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň 

doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.  

 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z užšej súťaže vylúčený.  

14.2.2. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 

Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa najneskôr v lehote 

na predkladanie ponúk: 

Banka: UniCredit Bank Slovakia, a. s. / číslo účtu 6602639116/1111 

IBAN SK09 1111 0000 0066 0263 9116 

Konštantný symbol (KS): 0558  

Variabilný symbol (VS): IČO uchádzača_123 

 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr 

v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 17.2. tejto časti 

súťažných podkladov. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných 

prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti 

ponúk podľa bodu 14.11. týchto súťažných podkladov. 

 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 

uvedených vyššie, bude uchádzač z užšej súťaže vylúčený. 
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14.3.  Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:  

14.3.1. Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku v súlade s § 36 ods. 5 a 6 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

14.3.2. Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo 

výške podľa bodu 14.1, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich 

úrokov, ak mu ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje. 

14.4. Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy o dielo: 

14.4.1.  zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy o 

dielo, 

14.4.2. verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo 

výške podľa článku 14.1. tejto časti súťažných podkladov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky 

uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov, ak mu ich táto banka alebo pobočka zahraničnej 

banky poskytuje. 

14.5.  Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 

14.2. 

14.6.  V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 14.12. zábezpeka ponúk naďalej 

zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty 

viazanosti ponúk. 

14.7.  Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného 

obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť 

ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ uchádzač verejnému 

obstarávateľovi neoznámi, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty viazanosti ponúk necíti byť ďalej 

svojou ponukou viazaný. 

14.8. Zábezpeka vo forme bankovej záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej 

zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ 

uchádzač verejnému obstarávateľovi neoznámi, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty viazanosti 

ponúk necíti byť ďalej svojou ponukou viazaný. 

14.9. V prípade, že je banková záruka vystavená na kratšiu dobu, ako je predĺžená lehota viazanosti 

ponúk, bude uchádzač povinný pred uplynutím pôvodnej lehoty viazanosti ponúk doručiť 

listinu vystavenú bankou, dokladujúcou jej predĺženie (predĺženie pôvodnej bankovej záruky). 

V tomto prípade môže uchádzač nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na 

bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške, ak tak urobí v pôvodnej lehote 

viazanosti ponúk. 

14.10. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač 

a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, 

b) v prípadoch podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nepredloží doklady v čase a 

spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom alebo predloží doklady, 

ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by 

mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického 

postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho 

prospech, alebo  

c) neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. 

14.11.  Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31. 07. 2014. 
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14.12.  V prípade uplatnenia revíznych postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo 

vyskytnutí sa iných nepredvídateľných okolností sa uchádzačom oznámi primerané predĺženie 

stanovených lehôt. 

 

IV.  PREDKLADANIE PONUKY 

 

15. Predloženie ponuky 

15.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 

vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

15.2. Uchádzač vypracuje a predloží ponuku v súlade s oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania, výzvou na predloženie ponuky a týmito súťažnými podkladmi. Všetky 

potvrdenia, doklady a dokumenty predložené v ponuke musia vyhovovať podmienkam 

uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, výzve na predloženie ponuky a v 

súťažných podkladoch a nesmú obsahovať žiadne zmeny vykonané uchádzačom. 

15.3. Uchádzač predloží jeden originál ponuky, jednu tlačenú kópiu ponuky a súčasne pre časť 

„Ostatné“ a pre časť „Kritériá“ na 2 (dvoch) samostatných CD/DVD/USB nosičoch 

elektronickú kópiu originálu ponuky vo formáte .pdf v jednom súbore, ktorého veľkosť môže 

byť max. 50 MB za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 7 zákona 

o verejnom obstarávaní. V prípade rozdielov medzi originálnym vyhotovením ponuky a kópiou 

ponuky je záväzný obsah originálneho vyhotovenia ponuky.  

15.4. Ak uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich 

súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú 

podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením 

mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu 

týchto osôb a odtlačku pečiatky. 

15.5. Ponuka každého uchádzača bude zverejnená v Centrálnom registri dokumentov verejného 

obstarávania na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v predloženej 

elektronickej kópii originálu ponuky zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade so zákonom 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

údajov, ktoré považuje za dôverné (napr. obchodné tajomstvo) tak, že tieto údaje začierni. 

Verejný obstarávateľ v súvislosti so zverejnením ponúk uchádzačov v Centrálnom registri 

dokumentov verejného obstarávania nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a 

povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ani za akékoľvek porušenie práv a povinností vyplývajúcich z 

povinnosti uchádzača nakladať s určitými údajmi ako dôvernými. 

15.6. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 16 osobne alebo prostredníctvom 

poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 17.1. a v lehote na predkladanie ponúk podľa 

bodu 17.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je 

rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, resp. ním poverenej 

organizácii. 

15.7. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu 

na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a 

uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné". 

15.8. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie 

o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 
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16. Označenie obálky ponuky 

16.1. Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí 

byť uzatvorený, zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený 

požadovanými údajmi podľa bodu 16.2. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne 

oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, 

označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú 

slovom "Ostatné". 

16.2. Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   

a) adresa uvedená v bode 17.1., 

b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

c) označenie časti „Ostatné“  

d) označenie časti „Kritériá“ 

e) označenie „UŽŠIA SÚŤAŽ – PONUKA -  NEOTVÁRAŤ“ 

f) označenie heslom „MOST PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV DOBROHOŠŤ - DUNAKILITI“. 

 

17. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

17.1. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

Názov organizácie:   PP & P Co., s.r.o. 

Sídlo organizácie:   Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 

Miestnosť:   podateľňa  

V pracovných dňoch:  pondelok až štvrtok 

V pracovnom čase:  od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hod.  

dňa xx. xx. 2014 od 10.00 do 12.00 hod. 

17.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa xx. xx. 2014 o 12.
00

 hod. miestneho času. 

17.3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená, 

ak je doručená v listinnej podobe. 

 

18. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

18.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 

lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 17.2.  

18.2. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 

základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 

za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 

podľa bodu 17.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote 

na predkladanie ponúk podľa bodu 17.2 a na adresu podľa bodu 17.1. 

 

V.  OTVÁRANIE  A VYHODNOTENIE  PONÚK  

 

19. Otváranie obálok s ponukami 

19.1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 

ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, 9.poschodie – zasadacia miestnosť.  

19.2. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa xx. xx. 2014 o 13
00

 hod. miestneho času. 

19.3. Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako 

"Kritériá" je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu 

otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie 

ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne 
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otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako "Ostatné". Každú otvorenú časť ponuky, označenú 

ako "Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po 

otvorení časti ponuky, označenej ako "Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa zákona 

o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, 

doplnení tejto časti ponuky, vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 

19.4. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po 

dni 

a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) 

alebo na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) všetkým oprávneným osobám, ak 

nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu žiadnej ponuky,  

b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) všetkým 

oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača ani k 

vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu,  

c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) všetkým 

oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu alebo uchádzača alebo 

k vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo nebola 

včas doručená námietka podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d),  

d) keď nastane jedna z týchto skutočností, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka: 

1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 verejnému obstarávateľovi, 

2. ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň 

právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4,  

3. uplynutie doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5, ak ide o 

zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada podľa § 142 ods. 5 rozhodla o tom, že 

podanie odvolania má odkladný účinok. 

19.5. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, 

ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli 

vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", 

musí byť aspoň päť pracovných dní. Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní 

častí ponúk, označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote 

na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť časti 

ponuky, označenej ako "Kritériá" a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania 

všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených 

verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, 

označenej ako "Kritériá" sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako 

"Kritériá" komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako 

"Ostatné", predloženú tým istým uchádzačom. 

19.6. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako 

"Kritériá" pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a 

ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk. Zápisnica obsahuje 

údaje zverejnené podľa bodu 19.5. tejto časti súťažných podkladov. 

 

20. Preskúmanie ponúk 

20.1. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, 

ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky. Ak verejný obstarávateľ 
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vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku 

uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok. Pri vyhodnocovaní ponuky s 

variantným riešením postupuje podľa § 37 ods. 3 (ak sa variantné riešenie umožňuje). 

 

21. Hodnotenie obsahu ponúk uchádzačov 

21.1. Ponuka predložená uchádzačom a označená ako "Ostatné" musí obsahovať tieto doklady: 

21.1.1.   Zoznam potvrdení, dokladov a dokumentov predkladaných v ponuke; citovaný zoznam musí 

byť podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, 

v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 

osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

Pozn.: Požiadavka má len odporúčací charakter. 

21.1.2.  Všeobecné informácie o uchádzačovi podľa prílohy č. 1 tejto časti súťažných podkladov 

podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade 

skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

21.1.3.  Údaje o skupine, ak sa uplatňuje, podľa prílohy č. 2 tejto časti súťažných podkladov 

podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade 

skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

21.1.4.  Prehlásenie uchádzača podľa prílohy č. 4 tejto časti súťažných podkladov podpísaný 

uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny 

dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

21.1.5.  Ponúkané služby, technické parametre a funkčná špecifikácia ponúkaných služieb podľa 

súťažných podkladov „Zväzok III. Opis predmetu zákazky“ podpísaný uchádzačom alebo 

osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť 

podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci 

za člena skupiny, 

21.1.6. Dokument s časťou znenia obchodných podmienok podľa súťažných podkladov „Zväzok IV. 

Obchodné podmienky“; citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok musí 

byť podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, 

v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 

osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

 Pozn.: Uchádzač predmetný dokument predloží bez ceny predmetu zákazky. 

21.1.7. Časový harmonogram a rozdelenie úloh na projekte; citovaný dokument musí byť podpísaný 

uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny 

dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

21.1.8. Podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných 

subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa 

alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní (tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy); 

citovaný dokument musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými 

konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 

skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 
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21.1.9. Zábezpeku ponuky alebo doklad o zložení zábezpeky ponuky podľa bodu 14. tejto časti 

súťažných podkladov, 

21.1.10. V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý 

bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov 

skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 

v danej veci za každého člena skupiny. 

21.2. Ponuka predložená uchádzačom a označená ako "Kritériá" musí obsahovať tieto doklady: 

21.2.1.   Zoznam potvrdení, dokladov a dokumentov predkladaných v ponuke; citovaný zoznam musí 

byť podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, 

v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 

osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

Pozn.: Požiadavka má len odporúčací charakter. 

21.2.2.  Ponukový list podľa prílohy č. 3 tejto časti súťažných podkladov podpísaný uchádzačom 

alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov 

musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 

v danej veci za člena skupiny, 

21.2.3.  Prehlásenie uchádzača podľa prílohy č. 5 tejto časti súťažných podkladov podpísaný 

uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny 

dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

21.2.4.  Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk 

podľa súťažných podkladov „Zväzok II. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich 

uplatnenia“ podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, 

v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 

osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,  

21.2.5. Dokument s časťou znenia obchodných podmienok podľa súťažných podkladov „Zväzok IV. 

Obchodné podmienky“, s doplnenými príslušnými návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií 

určených na hodnotenie ponúk; citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok 

musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, 

v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 

osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

21.2.6. Stanovenie ceny podľa bodu 13. tejto časti súťažných podkladov a ocenenú Tabuľku cenovej 

ponuky, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov „Zväzok II. Kritéria na vyhodnotenie 

ponúk a spôsob ich uplatnenia“, podpísané uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými 

konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 

skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

 

22. Vyhodnotenie splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní  

22.1. Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nedošlo k predloženiu 

dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po 

vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu 

uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho 

uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej 

vety postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyzve 

uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie 
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kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto 

lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 

 

23. Oprava chýb 
23.1. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade: 

a) rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom, platiť bude suma 

uvedená slovom, 

b) rozdielu medzi jednotkovou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom 

nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom, platiť bude jednotková cena, 

c) nesprávne spočítanej  sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; 

platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

23.2. O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný 

o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa 

návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk. 

 

24. Vysvetľovanie ponúk  

24.1. Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky 

nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní 

a počítaní. 

24.2. Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo 

službám, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti 

ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do 

piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto 

podrobnosti sa môžu týkať najmä: 

a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo 

hospodárnosti poskytovaných služieb, 

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii 

na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby, 

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej 

uchádzačom,  

d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok 

platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných prác alebo v mieste 

poskytnutia služby,  

e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 

24.3. Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré 

spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou 

je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o 

a) 30 % nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk, 

b) 15 % nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň 

c) 15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom. 

24.4. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa § 42 odseku 2 

zákona o verejnom obstarávaní alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, 

ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky 

môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého 

odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. 

Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač 
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a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 2 v lehote 

piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu 

lehotu,  

b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa § 42 odseku 2 zákona 

o verejnom obstarávaní,  

c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa § 42 odseku 2 

zákona o verejnom obstarávaní, 

d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého 

odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo 

e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s 

požiadavkou podľa § 42 odseku 3 zákona o verejnom obstarávaní.  

24.5. Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť 

schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá 

v súlade s príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku. 

24.6. Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s 

uvedením dôvodu ich vylúčenia. Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť 

uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením 

a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými 

špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet 

zákazky určenými verejným obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní, 

b) dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť a 

ochranu utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bezpečnosť dodávok určenými 

verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a 

bezpečnosti, 

c) lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

VI.  PRIJATIE PONUKY 

 

25. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  

25.1. Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 44 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača 

bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, 

výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o 

výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi oznámi, 

že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho 

ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách 

a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 

písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia 

ponúk preukazuje verejný obstarávateľ. 

25.2. Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich 

poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť 

oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.  

25.3. Ak zadanie zákazky podlieha odporúčaniu a schváleniu úspešného uchádzača inštitúciami a 

orgánmi Európskej únie podľa osobitného predpisu (Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte 
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Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o 

Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie), v oznámení úspešnému uchádzačovi sa 

uvedie, že jeho ponuka sa prijíma s odkladacou podmienkou, že úspešného uchádzača 

odporučia a schvália príslušné inštitúcie a orgány Európskej únie (Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o 

Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve 

o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie). 

 

26. Uzavretie zmluvy o dielo 

26.1. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva o 

dielo nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným 

uchádzačom.  

26.2. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty 

deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 zákona 

o verejnom obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola 

doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak neboli 

podané námietky podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní. 

26.3. Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom 

najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 136 ods. 6 písm. a) 

zákona o verejnom obstarávaní, ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

26.4. Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu o dielo s 

úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí 

žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ak neboli 

podané námietky podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

26.5. Ak verejný obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli podané námietky podľa § 138 

ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, môže uzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom 

najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa  

§ 136 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

26.6. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 44 odsekov 2 až 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak 

boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ 

môže uzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, ak nastane jedna z týchto skutočností: 

a) doručením rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejnému 

obstarávateľovi,  

b) ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom 

právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4 zákona o verejnom 

obstarávaní,  

c) uplynutím doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5 zákona 

o verejnom obstarávaní, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada podľa § 142 

ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní rozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný 

účinok. 

26.7. Verejný obstarávateľ nesmie použiť ponuku ani jej časti bez súhlasu uchádzača. 

26.8. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú 

na uzavretie zmluvu o dielo tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty 

podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie písomne 

vyzvaní. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o dielo alebo nesplní povinnosť 
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podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 

druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu o 

dielo alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie 

tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na ich uzavretie písomne vyzvaný, 

verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí 

v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí je povinný poskytnúť verejnému 

obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byť 

uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.  

 

27. Ďalšie požiadavky a informácie 
27.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť 

postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak 

všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, 

ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky (predpokladaná hodnota zákazky).  

27.2. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak nebolo predložených viac, než 

dve ponuky. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezruší použitý 

postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť na profile odôvodnenie, prečo použitý postup 

nezrušil. 

27.3. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a 

spolufinancovaný z finančných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi z fondov 

Európskej únie, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 

2007 - 2013, With the acronym: Most Dobrohošť Dunakiliti/ Doborgaz - Dunakiliti híd, Kód 

projektu: HUSK/1101/2.4.2./0187. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ je povinný strpieť výkon 

kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu 

podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v 

znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon č. 528/2008) a podľa článku 59 a nasl. 

nariadenia Rady (ES) 1083/2006, resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi 

podľa zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon 

kontroly. 

27.4. Úspešný uchádzač je povinný uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu v minimálnej výške 

zmluvnej ceny, alebo ekvivalent v inej mene, počas celej doby trvania zmluvy o dielo. 

Odôvodnenia požiadavky: Verejný obstarávateľ požadovaním poistenia zodpovednosť za škodu 

od úspešného uchádzača v prípade, že úspešný uchádzač spôsobí verejnému obstarávateľovi 

škodu pri poskytovaní predmetu zákazky, potrebuje zabezpečiť, aby vzniknutá škoda bola 

verejnému obstarávateľovi uhradená bez ohľadu na momentálnu finančnú situáciu úspešného 

uchádzača, toto poistenie umožňuje rýchle a účinné uspokojenie nárokov na náhradu škody. 

Požadovanie poistenia je potrebné a primerané vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na 

rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zákazky a tiež z 

dôvodu, že predmet zákazky je financovaný z fondov EÚ. 

27.5. V prípade, že úspešný uchádzač má v úmysle zabezpečovať predmet zákazky prostredníctvom 

subdodávateľov predloží v ponuke doklad podľa bodu 21.1.8. tejto časti súťažných podkladov. 

V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy o dielo bude zo strany úspešného uchádzača 

nevyhnutná zmena subdodávateľa/subdodávateľov, je možné predmetnú zmenu vykonať len s 

predchádzajúcim písomným súhlasom verejného obstarávateľa. Úspešný uchádzač v takomto 

prípade písomne predloží verejnému obstarávateľovi podrobné zdôvodnenie nevyhnutnosti 
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zmeny subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať novému subdodávateľovi, 

navrhovaných subdodávateľov, predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý 

subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

VII.  DÔVERNOSŤ VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

28. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

28.1. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o 

informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač poskytol. Týmto nie sú dotknuté 

ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania 

ponúk, ustanovenia podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a povinnosti 

zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 

28.2. Ponuka každého uchádzača bude zverejnená v Centrálnom registri dokumentov verejného 

obstarávania na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v predloženom 

skene ponuky zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a údajov, ktoré považuje za 

dôverné (napr. obchodné tajomstvo) tak, že tieto údaje začierni. Verejný obstarávateľ 

v súvislosti so zverejnením ponúk uchádzačov v Centrálnom registri dokumentov verejného 

obstarávania nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ani za akékoľvek porušenie práv a povinností vyplývajúcich z povinnosti uchádzača nakladať 

s určitými údajmi ako dôvernými. 

28.3. Súťažné podklady boli vyhotovené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

spoločnosťou PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 35907/B 

(ďalej len „Spoločnosť“). Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú 

zákonu o autorskom práve Spoločnosti alebo tretím stranám zmluvne viazaných so 

Spoločnosťou. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií 

je možné iba s písomným súhlasom Spoločnosti. 
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Príloha č. 1 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI 

 

 

1. Názov spoločnosti 

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

2. Adresa registrácie 

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

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

Telefón .............................. Fax ............................................. E-mail ............................. 

3. Mená a štátne príslušnosti konateľov/riaditeľov a spoločníkov 

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

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

4. Typ spoločnosti 

(fyzická osoba, právnická osoba, združenie, korporácia, atď.) 

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

5. Počet rokov praxe ako Poskytovateľ služieb, ktorý je predmetom zákazky 

- v domácej krajine........................................................................................................................... 

- na medzinárodnej úrovni............................................................................................................... 

6. Podrobnosti o registrácii ................................................................................................................. 

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

Pripojte, prosím, kópiu osvedčenia (výpis z OR, živnostenský list a pod.) o registrácii 

7. Účasť v spoločnosti 

Podiely (%) 

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

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

8. Názov (názvy) a adresa (adresy) spoločnosti (spoločností), ktoré majú byť angažované 

v projekte, a či ide o materskú spoločnosť/dcérsku spoločnosť/pobočku/subdodávateľa/iné: 

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

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

9. Ak je spoločnosť dcérskou spoločnosťou, uveďte, akú bude mať materská spoločnosť 

angažovanosť v projekte, ak ju vôbec bude mať? 

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

10. Zahraničné spoločnosti uvedú, či sú etablované v štáte verejného obstarávateľa v súlade 

s platnými predpismi (len pre informáciu) 

 

 

Podpis: ............................................................. 
(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného 

úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – splnomocneným členom 

skupiny. 

 

 

Dátum: ............................................................. 
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Príloha č. 2 

 

ÚDAJE O SKUPINE 

 

 

1. Názov………………………………………………………………………... 

2. Adresa riadiaceho (štatutárneho) 

orgánu…………...........................………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

Telefón…………………..Fax…………………………E-mail…………….. 

3. Zastúpenie v krajine verejného obstarávateľa, ak existuje (v prípade skupiny so 

zahraničným vedúcim členom). 

Adresa zastupujúceho subjektu …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

Telefón…………………..Fax………………………….E-mail……………. 

4. Názvy členov 

i)  …………………………………………………………………………… 

ii) ……………..……………………………………………………………. 

iii)…………..………………………………………………………………. 

Atď….……………………………………………………………………… 

 

5. Názov vedúceho člena 

…………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

6. Navrhovaný pomer zodpovednosti medzi členmi (v %) s označením druhu služieb, ktoré 

bude každý člen realizovať. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Podpis: ............................................................. 
(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného 

úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – splnomocneným členom 

skupiny. 

 

 

Dátum: ............................................................. 
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Príloha č. 3 

 

PONUKOVÝ LIST 

 

 

Zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania: č. xx/2014 - xx.01.2014 pod značkou xxxx - MSS. 

 

Zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie: č. xx/2014 - xx.01.2014 pod značkou xxxx  

 

Názov zákazky: Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti. 

 

Miesto, dátum 

Ponuka sa predkladá pre: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK  

Vnútroštátne identifikačné číslo: 00156752  

Karloveská 2, 84204 Bratislava-Karlova Ves 

 

1 PONUKU PREDKLADÁ 

 

 Obchodné meno(á) uchádzača (resp. 

členov skupiny) 
Štátna príslušnosť 

Uchádzač/vedúci člen   

Člen 2*   

Atď.*   

* Pridajte alebo vymažte ďalšie riadky pre členov podľa potreby, ak ponuku predkladá skupina. 

 

Upozornenie: subdodávateľ sa pre účely tejto ponuky nepovažuje za člena. Ak ponuku predkladá 

uchádzač samostatne (nie ako skupina), názov uchádzača uvedie v riadku uchádzač a ostatné riadky sa 

vymažú. 

 

2 KONTAKTNÁ OSOBA (PRE TÚTO PONUKU) 

 

Meno  

Organizácia  

Adresa  

Telefón  

Fax  

E-mail  

 

 

 

Podpis: ............................................................. 
(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného 

úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – splnomocneným členom 

skupiny. 
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Príloha č. 4 

 

PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

My, dolupodpísaní, týmto vyhlasujeme, že: 

 

1. Preštudovali sme a v plnej miere súhlasíme s podmienkami užšej súťaže vyhlásenej vo Vestníku 

verejného obstarávania č. xx/2014 - xx.01.2014 pod značkou xxxx - MSS a v Úradnom vestníku 

Európskej únie č. xx/2014 - xx.01.2014 pod značkou xxxx a ktoré sú uvedené v  súťažných 

podkladoch. Týmto akceptujeme všetky ustanovenia v ich úplnosti, bez výhrad a obmedzení. 

 

2. V súlade s podmienkami súťažných podkladov a časovými termínmi v nich uvedenými, 

ponúkame poskytnutie služieb (predmetu zákazky) bez výhrad alebo obmedzení: Most pre peších 

a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti. 

 

3. Predkladáme túto ponuku v našom mene a [ako člen v <skupine> vedenej <názov vedúceho 

člena/nami> pre toto verejné obstarávanie. Týmto potvrdzujeme, že nepredkladáme ponuku v 

tomto postupe zadávania zákazky v žiadnej inej forme účasti. [Ako člen v <skupine> 

potvrdzujeme, že všetci členovia sú zodpovední spoločne a nerozdielne za realizáciu zmluvy o 

dielo, vedúci člen je oprávnený zaväzovať sa a prijímať pokyny za a v mene všetkých členov a že 

vedúci člen je zodpovedný za realizáciu zmluvy o dielo vrátane platieb, a že všetci členovia v 

<skupine> sú viazaní zotrvať v <skupine> po celý čas realizácie zmluvy o dielo.] 

 

4. Vyhlasujeme, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

 

5. Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu 

realizácie zmluvy o dielo, budeme o nej okamžite informovať verejného obstarávateľa.  

 

 

Meno a priezvisko: .................................................. 
(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného 

úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – splnomocneným členom 

skupiny. 

 

 

Miesto a dátum: ....................................................... 
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Príloha č. 5 

 

PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

My, dolupodpísaní, týmto vyhlasujeme, že: 

 

1. Preštudovali sme a v plnej miere súhlasíme s podmienkami užšej súťaže vyhlásenej vo Vestníku 

verejného obstarávania č. xx/2014 - xx.01.2014 pod značkou xxxx - MSS a v Úradnom vestníku 

Európskej únie č. xx/2014 - xx.01.2014 pod značkou xxxx a ktoré sú uvedené v  súťažných 

podkladoch. Týmto akceptujeme všetky ustanovenia v ich úplnosti, bez výhrad a obmedzení. 

 

2. V súlade s podmienkami súťažných podkladov a časovými termínmi v nich uvedenými, 

ponúkame poskytnutie služieb (predmetu zákazky) bez výhrad alebo obmedzení: Most pre peších 

a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti. 

 

3. Cena našej ponuky je: 

 

3.1.  Bez DPH/iné dane: .............................................. EUR  

(slovom ......................................................           ....................................... EUR) 

3.2  DPH/iné dane:       .............................................. EUR  

(slovom ......................................................           ....................................... EUR) 

3.3  Cena vrátane DPH/iné dane: ................................... EUR  

(slovom ......................................................           ....................................... EUR) 

 

4. Predkladáme túto ponuku v našom mene a [ako člen v <skupine> vedenej <názov vedúceho 

člena/nami> pre toto verejné obstarávanie. Týmto potvrdzujeme, že nepredkladáme ponuku v 

tomto postupe zadávania zákazky v žiadnej inej forme účasti. [Ako člen v <skupine> 

potvrdzujeme, že všetci členovia sú zodpovední spoločne a nerozdielne za realizáciu zmluvy o 

dielo, vedúci člen je oprávnený zaväzovať sa a prijímať pokyny za a v mene všetkých členov a že 

vedúci člen je zodpovedný za realizáciu zmluvy o dielo  vrátane platieb, a že všetci členovia v 

<skupine> sú viazaní zotrvať v <skupine> po celý čas realizácie zmluvy o dielo.] 

 

5. Vyhlasujeme, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

 

6. Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu 

realizácie zmluvy o dielo, budeme o nej okamžite informovať verejného obstarávateľa.  

 

 

Meno a priezvisko: .................................................. 
(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného 

úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – splnomocneným členom 

skupiny. 

 

 

Miesto a dátum: ....................................................... 
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY 

 

ZVÄZOK II. 

 

KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB 

ICH UPLATNENIA 
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1. Vyhodnotenie a porovnanie ponúk  

1.1. Komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotí a porovná iba tie ponuky, ktoré boli určené ako 

skutočne zodpovedajúce požiadavkám v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, výzve na 

predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.   

1.2. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli z užšej súťaže vylúčené, budú vyhodnocované len podľa 

kritéria na hodnotenie ponúk a spôsobom určeným v bode 2 tejto časti súťažných podkladov. 

 

2. Kritériá na výber najvhodnejšej ponuky 

2.1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) je najnižšia cena predmetu 

zákazky bez dane z pridanej hodnoty vyjadrená v eurách stanovená podľa Tabuľky č. 2 Cenová 

ponuka uchádzača. 

2.2. Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi najnižšiu (celkovú) 

cenu za predmet zákazky bez dane z pridanej hodnoty. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví 

podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 2 po x, kde x je počet uchádzačov.  

2.3. V prípade rovnosti cien predmetu zákazky bez dane z pridanej hodnoty vyjadrených v eurách 

viacerých uchádzačov umiestnených na prvom mieste, stane sa úspešným uchádzačom zákazky 

ten uchádzač, ktorý ponúkne verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenu predmetu zákazky bez 

dane z pridanej hodnoty vyjadrenú v eurách podľa Tabuľky č. 2 Cenová ponuka uchádzača, 

položka č. 1. 

 

Návrh na plnenie kritérií podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača – túto vyplnenú tabuľku 

predložte na prvú stranu ponuky, časť označená ako "Kritériá" (údaje, ktoré tu uvediete budú 

zverejnené na otváraní ponúk): 

 

Tabuľka č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria  

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Názov uchádzača : 

Adresa uchádzača : 

IČO : DIČ : IČ DPH : 

Zapísaný v 

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: 

 

Tel: Fax : 

e.mail : www : 

Bankové spojenie : 

Č. účtu : 

Návrh na plnenie kritéria 

Cena predmetu zákazky (v EUR bez DPH) : 
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Tabuľka č. 2: Cenová ponuka uchádzača 

 

P.č. Položka Celková cena € bez DPH 

1 Projektová dokumentácia DÚR/DSZ vrátane potrebných 

prieskumov 

 

2 Inžinierska činnosť pre zabezpečenie ÚR  

3 Projektová dokumentácia DSP vrátane potrebných prieskumov 

a dokladov pre majetkoprávne vysporiadanie 

 

4 Inžinierska činnosť pre zabezpečenie SP  

5 Zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania pre účely 

zabezpečenia SP 

 

6 Dokumentácia na ponuku (bez DRS)  

Celková cena v € bez DPH pre položky č. 1 až č. 6 :  

20% DPH v € :  

Celková cena v € s DPH pre položky č. 1 až č. 6 :  
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY 

 

ZVÄZOK III 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
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I. VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Potreba rozvoja: 

Územie maďarsko – slovenskej  pohraničnej oblasti rozdeľujú také rieky, ktoré súčasne predstavujú aj 

hraničnú čiaru medzi dvoma krajinami, tvoriac tak významnú bariéru možnostiam cezhraničnej 

dostupnosti a dopravy.  

 

Na približne 700 kilometrovej maďarsko – slovenskej hranici hraničné priechody sa nachádzajú 

v priemere na každom 25 kilometri. Táto vzdialenosť v krajoch Bratislava, Trnava a v župe Győr-

Moson-Sopron medzi hraničnými priechodmi Rajka-Rusovce-Medveďov-Vámosszabadi je 45 km, čo 

v porovnaní tak s domácim, ako aj Západoeurópskym priemerom (7,5 km) je mimoriadne nepriaznivé.   

Postavením vodného diela Gabčíkovo na dôvažok trasa pohraničnej dostupnosti sa predĺžila. Kým obce 

Dobrohošť a Dunakiliti rozdeľuje len rieka Dunaj, dostupnosť medzi dvoma obcami po verejnej 

komunikácii je asi 30-35 km. Táto skutočnosť významne obmedzuje pohraničný cestovný ruch, 

kultúrnu a spoločenskú kohéziu tu žijúceho, spoločnými zvykmi, tradíciami, dejinami, kultúrou 

a jazykom disponujúceho  obyvateľstva. 

 

Potrebu rozvoja navyše zakladá i tá skutočnosť, že na slovensko-maďarskom stretnutí na najvyššej 

úrovni dňa 02. júla 2013 v Budapešti sa zrodila dohoda o otvorení 25 nových hraničných priechodov 

v období rokov 2014-2020, ku splneniu ktorej by prispel aj tento projekt. 

 

Ciele projektu: 

Obsiahlym cieľom projektu je dosiahnutie 3. špecifického cieľa Programu cezhraničnej  spolupráce 

Maďarsko – Slovenská republika, podľa ktorého:  

 Zlepšenie dostupnosti a toku informácií v pohraničnej oblasti.  

tým: 

 Zabezpečenie lepšej dostupnosti periférnych pohraničných usadlostí. 

 Zlepšenie možností prechodu cez hranice v tých oblastiach, kde hraničné rieky pretínajú 

programové oblasti.  

 

Spôsob dosiahnutia obsiahleho cieľa, realizácia činnosti, ktorá má byť rozvíjaná, teda:  

 Postavenie mosta pre chodcov a cyklistov spájajúceho obce Dobrohošť a Dunakiliti. 

 

Bezprostredné ciele, ktoré majú byť dosiahnuté uskutočnením rozvojových činností, sú nasledovné: 

 Prepojenie dvoch pohraničných obcí – Dobrohošťa a Dunakiliti – a tým 2 pohraničných oblastí, 

Žitného ostrova a Malého (Žitného) ostrova na tom mieste,  kde ich rozdeľuje staré koryto Dunaja.   

 Zabezpečenie voľného pohybu osôb v pohraničnej oblasti, za účelom práce alebo činností vo 

voľnom čase (kultúra, šport, rekreácia, atď.). 

 Napomáhanie ďalšiemu rozvoju turizmu v oblastiach dotknutých projektom. 

 Posilnenie a podpora cezhraničnej spolupráce partnerov projektu a ostatných iných cieľových 

skupín. 

 

Rozvoj predstavujúci predmet návrhu projektu zapadá do opatrení systému cieľov 2.4.1 Zabezpečenie 

lepších možností ohľadne prechodu cez hranice v úsekoch hraničných riek Programu cezhraničnej 

spolupráce Maďarsko – Slovenská republika, zároveň prispieva aj k vytvoreniu podmienok potrebných 
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pre udržateľnú spoluprácu miestnych spoločenstiev dvoch členských štátov. Ciele, ktoré majú byť 

dosiahnuté sú reálne, v ich pozadí stojí skutočná potreba, požiadavky. 

 

Očakávaný výsledok: 

Po splnení cieľov projektu je možné očakávať nasledovný výsledok, respektíve je možné počítať 

s vplyvmi: 

 Prepojením v súčasnosti starým korytom Dunaja rozdelených dvoch obcí sa zväčší dĺžka 

cyklistickej cesty, respektíve vznikne jeden nový most a aj jeden hraničný priechod. 

 Pre chodcov a cyklistov vznikne jedna kratšia (tak vo vzdialenosti ako aj v dobe jazdy) 

environmentálne vhodnejšia a bezpečnejšia dopravná cesta a hraničný priechod. 

 Turistické ukazovatele pohraničných oblastí sa zlepšia, dôsledkom čoho sa zahraničný cestovný 

ruch bude ďalej rozvíjať, nové služby (reštauračné, ubytovacie a doplnkové služby) vytvoria nové 

pracovné miesta, a tým prispejú ku zlepšeniu kvality života. 

 Súčasné partnerstvá sa posilnia, respektíve vzniknú nové, nie len medzi jednotlivcami, ale aj na 

úrovni zoskupení (hospodárskych, záujmových – resp. verejnoprospešných).     

 Vzrastie spoločenská a kultúrna koherencia medzi ľuďmi a spoločnosťou.    

Výsledky projektu prispejú k odstráneniu obmedzení (infraštrukturálnych, spoločenských, 

hospodárskych/kultúrnych/environmentálnych) brániacim rozvoju dvojstranných vzťahov. 

 

Oboznámenie dôležitejších parametrov vybranej varianty: 

Dĺžka hlavnej trasy je 2422 m a pozostáva z nasledovných častí: 

 

tabuľka 1: Dĺžky trasy 

Dĺžka hlavnej trasy bez prípojných ciest 2422 m 

1. úsek:      cesta na maďarskej strane 539 m 

2. úsek:      most nad Dunajom 474 m 

3. úsek:      slovenské inundačné územie 125 m 

4. úsek:      ľavostranná hrádza 1101 m 

5. úsek:      cez MVE + malá lávka  183 m 

Dĺžka prípojných ciest (m) 125 m 

Prípojné cesty na maďarskej strane 125 m 

Prípojné cesty na slovenskej strane 0 m 

Celková dĺžka spolu s prípojnými cestami 2547 m 

 

Celková dĺžka trasy vrátane napájacích vedľajších vetiev je 2547 m. Celý druhý úsek tvorí most cez 

Dunaj vejárovo usporiadanou (semiharfovou) sústavou závesov s pylónmi modifikovaného tvaru 

písmena A. Súčasťou piateho úseku je malá 57 m dlhá lávka pre chodcov a cyklistov premosťujúca 

premostenie kanálu SVD G-N v blízkosti obce Dobrohošť.  

 

Most pre chodcov a cyklistov prepájajúci Dobrohošť-Dunakiliti:  

Dĺžka mosta pre chodcov:  473,82 m  

Dĺžka 1. dilatačného celku:     327,45 m  

Dĺžka 2. dilatačného celku:    133,01 m 

Dĺžka premostenia:                            456,20 m 

Šikmosť mosta:          90°  
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Šírka mosta (medzi zábradliami):    4,0 m 

Výška mosta (nad terénom):   21,5 m  

Stavebná výška – 1. dilat. celku:   1,60 m 

Stavebná výška – 2. dilat. celku:    1,45m 

Zaťaženie mosta:  Podľa EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1998   

Plocha nosnej konštrukcie mosta:  1824,8 m2 

Križovatky:   Podnikové cesty správcov vodných tokov na území SK a na 

území M 

  Lodná cesta 1841,5 rkm   

Uhol kríženia:             Os cyklistickej cesty  s osou rieky Dunaj,  asi 91
g
 

Výška prechodového prierezu:           Nad podnikovými cestami 4,50 m 

   Nad najvyššou plavebnou úrovňou 9,1 + 0,5 m 

 

Nosná konštrukcia premostenia pozostáva z dvoch dilatačných celkov. Prvý dilatačný úsek je riešený 

ako zavesený štvorpoľový most. Nad korytom je hlavná časť mosta (1. dilatačný celok) a inundačné 

územie premosťuje druhý dilatačný celok.  

Štvorpoľový (rozpätie polí:  (30,0 + 132,5 + 132,5 + 30,0 = 364,0 m) zavesený mostný trám lávky 1. 

dilatačného celku má konštantnú výšku (1,6 m) a šírku (4,3 m) prierezu. Lávka otvoreného prierezu 

s dvoma hlavnými nosníkmi má spriahnutú železobetónovú mostovku.  

Nad vnútornými podperami mosta vztýčené pylóny sú ukončené vo výške cca 23,3 m nad niveletou 

mostovky. Celková výška pylónov od dna rieky je cca 43 m.  

Vejárovo usporiadané závesy vo dvoch šikmých rovinách prenášajú zvislé zaťaženie do pylónov, 

pričom sa predpokladá aj zabudovanie štyroch tlmičov (po dva do každého poľa s rozpätím 132,54 m) 

do nosného trámu za účelom eliminácie kmitania. 

Nosná konštrukcia druhého dilatačného celku je riešená z tyčových prefabrikátov. Tento úsek spojitej 

nosnej konštrukcie je päťpoľový s rozpätím polí 4 x 27,0 + 24,0 m. Priečny rez tvorí dvojica vopred 

predpätých alebo dodatočne predpätých nosníkov výšky 1,25 m, ktorá je spriahnutá monolitickou 

spriahajúcou železobetónovou doskou. Dĺžka druhého dilatačného celku je 133,0 m.   

 

Cyklistická cesta: 

Východiskovým základom pre navrhované technické riešenia slúžia platná STN 73 6110 a technický 

predpis ÚT 2-1.203. Nakoľko sa jedná o dielo presahujúce cez štátne hranice a maďarský technický 

predpis ÚT 2-1.203Z, ktorý sa zaoberá projektovaným cyklistických ciest, je podrobnejšie vypracovaný 

ako slovenská STN 73 6110, preto hlavné technické parametre vychádzajú z maďarských technických 

predpisov. Prípadné odchýlky oproti STN 73 6110 budú odstránené pri vypracovaní neskorších 

stupňov projektovej dokumentácie.   

 

Navrhované parametre ciest vychádzajú z nasledovných prognóz a požiadaviek:  

 Plánovaná rýchlosť cyklistov v=20 km/h 

 Predpokladaná perspektívna intenzita na plánovaných cestách 200 cyklistov/hod. + 50 

chodcov/hod. 

 Voľná šírka cesty na moste 4,00 m. 

Ďalšie ovplyvňujúce faktory plánovanej trasy a parametrov:  

 Extravilán/mimo obývanej oblasti  

 Terénne pomery 
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Začiatok úseku cestnej nemotoristickej komunikácie je na konci účelovej cestnej komunikácie 

schádzajúcej z hate Dunakiliti. 1. úsek cesty je vedený po trase existujúcej účelovej štrkovej cesty 

smerom k toku Dunaj. V km 0,150 je trasa zalomená a pokračuje v trase pôvodnej účelovej 

komunikácie, následne v km 0,510 je trasa zalomená a nasmerovaná k rieke Dunaj k mostu. Uhol 

kríženia rieky a osi trasy na moste 91
g
 . 

Tretí úsek je ukončený napojením na účelovú zemnú cestu na hrádzi. V týchto miestach je riešené 

priame prepojenie navrhovanej trasy s nadradenou cestnou sieťou pre prípadné potreby záchranárskych 

vozidiel. Posledné dva úseky trasy smerujú k MVE Dobrohošť. 

Smerové vedenie trasy sa skladá z priamych úsekov a z kružnicových oblúkov s polomerom R=15 – 

100 m. Smerové vedenie po celej dĺžke spĺňa požiadavky STN 73 6110 aj ÚT 2-1.203. 

Niveleta na začiatku mosta na hodnote 129,235 m nm, odkiaľ stúpa s hodnotou 2,763% k vrcholu v km 

0,780 389 s vrcholom na kóte 138,312 m nm. Následne niveleta klesá s hodnotou 3,98%.  

 

II. PODROBNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Na realizáciu odporúča verejný obstarávateľ Zavesený most v rkm 1841,5 Dunaja s pylónom tvaru 

písmena A.  

 

Hlavná trasa je dlhá 2422 m a pozostáva z nasledovných častí: 

 

Tabuľka 1: Dĺžky trasy 

 

Dĺžka hlavnej trasy bez prípojných ciest 2422 m 

1. úsek:      cesta na maďarskej strane 539 m 

2. úsek:      most nad Dunajom 474 m 

3. úsek:      slovenské inundačné územie 125 m 

4. úsek:      ľavostranná hrádza 1101 m 

5. úsek:      cez MVE + malá lávka  183 m 

Dĺžka prípojných ciest (m) 125 m 

Prípojné cesty na maďarskej strane 125 m 

Prípojné cesty na slovenskej strane 0 m 

Celková dĺžka spolu s prípojnými cestami 2547 m 

 

Celková dĺžka trasy vrátane napájacích vedľajších vetiev je 2547 m. Celý druhý úsek tvorí most cez 

Dunaj vejárovo usporiadanou (semiharfovou) sústavou závesov s pylónmi tvaru modifikovaného tvaru 

písmena A. Súčasťou piateho úseku je malá 57 m dlhá lávka pre chodcov a cyklistov premosťujúca 

kanál SVD G-N v blízkosti obce Dobrohošť.  

 

Most 

Nosná konštrukcia premostenia pozostáva z dvoch dilatačných celkov. Prvý dilatačný úsek je riešený 

ako zavesený štvorpoľový most. Nad korytom je hlavná časť mosta (1. dilatačný celok) a inundačné 

územie premosťuje druhý dilatačný celok.  

Štvorpoľový (rozpätie polí:  (30,0 + 132,5 + 132,5 + 30,0 = 364,0 m) zavesený mostný trám lávky 1. 

dilatačného celku má konštantnú výšku (1,6 m) a šírku (4,3 m) prierezu. Lávka otvoreného prierezu 

s dvoma hlavnými nosníkmi má spriahnutú železobetónovú mostovku.  
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Vztýčené pylóny nad vnútornými podperami mosta sú ukončené vo výške cca 23,3 m nad niveletou 

mostovky. Celková výška pylónov od dna rieky je cca 43 m. Vrchná časť pylónov je železobetónová 

konštrukcia (betón: C30/37) vychádzajúca z oboch strán dolnej časti piliera v tvare modifikovaného A. 

V dolnej časti pod úrovňou mostného trámu sa zužujú nohy pylónu. Priečny rez nôh pylónu má 

obdĺžnikový tvar  s rozmermi 1,2 x 2,0 m.  Do zvislej vrchnej časti pylónu sú zakotvené závesné laná 

v troch výškových úrovniach po 2,0 m. Pylóny takého tvaru výrazným spôsobom prispievajú 

k architektonickému stvárneniu mosta.  

Vejárovo usporiadané závesy vo dvoch šikmých rovinách prenášajú zvislé zaťaženie do pylónov, 

pričom sa predpokladá aj zabudovanie štyroch tlmičov (po dva do každého poľa s rozpätím 132,54 m) 

do nosného trámu za účelom eliminácie kmitania. Je potrebné uvažovať so zabudovaním takýchto 

tlmičov pri lávkach s ľahkou nosnou konštrukciou pri rozpätiach nad 100 m.  

Nosná konštrukcia druhého dilatačného celku je riešená z tyčových prefabrikátov. Tento úsek spojitej 

nosnej konštrukcie je päťpoľový s rozpätím polí 4 x 27,0 + 24,0 m. Priečny rez tvorí dvojica vopred 

predpätých alebo dodatočne predpätých nosníkov výšky 1,25 m, ktorá je spriahnutá monolitickou 

spriahajúcou železobetónovou doskou. Dĺžka druhého dilatačného celku je 133,0 m.   

 

Spodná stavba lávky.  
Krajné opory (1 a 10) sa zhotovia ako presypané stenové opory s úložným prahom a  krídlami na 

spoločnom základe. Opora č. 1 prenáša záporné ako aj vodorovné reakcie od závesných lán. Krídla 

opôr vytvárajú kompaktný blok s oporou. V drieku pylónov č. 2 až  č. 4, podpery č. 5 a opory č. 1 sú 

navrhnuté systémy kotvenia, ktoré prenášajú ťahové reakcie a umožňujú vodorovné dilatácie mosta. 

Kotevné plechy v driekoch opôr a pilierov musia byť odseparované od betónovej časti aby nebolo 

bránené pohybu kotevných tyčí. Tvary spodnej časti pylónov a podpier sú prispôsobené hydraulickým 

požiadavkám. Pylóny a podpera č. 5 sú založené na pilótach. Aby nedošlo k tvorbe výmoľov okolo 

pilierov, upraví sa koryto kamenným záhozom.  

 

Príslušenstvo.  
Za účelom optimalizácie veľkosti pohybov mostných záverov pevné hrncové ložisko prvého 

dilatačného celku sa zabuduje na podpere č. 3 a druhého dilatačného celku na podpere č. 5. Hrncové 

ložiská sa uložia na podstavce. Konštrukcia sa na podperách č. 2 až č. 5 zabezpečí proti nadvihnutiu 

pomocou predpínacích tyčí umožňujúcich vodorovný pohyb nosnej konštrukcie prvého dilatačného 

celku. Mostné závery sú kobercové. Zábradlie výšky 1300 mm z oceľových rúr s zvislou výplňou. 

Rímsy železobetónové monolitické s dostredným sklonom. Vozovka asfaltobetónová hrúbky 90 mm 

včítane izolácie. Na moste sa umiestni plavebná signalizácia včítane pasívneho radarového odrážača 

a vyznačí sa miesto štátnej hranice.  

 

Odvodnenie zrážkových vôd na moste je uvažované systémom 59 odvodňovacích vpustí s  mrežami, so 

šírkou 200 mm a  dĺžkou 500 mm. Vpuste sú vyústené pomocou výtokovej rúry TR 159x4,5 voľne do 

koryta. Na lávke nie je navrhnuté verejné osvetlenie. 

Celková dĺžka lávky: 473,82 m 

Dĺžka 1. dilatačného celku: 327,45 m 

Dĺžka 2. dilatačného celku: 133,01 m   

Dĺžka premostenia: 456,20 m   

Šikmosť lávky :                90° 

Voľná šírka lávky :               4,0 m 

Výška lávky :               21,5 m  



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

KARLOVESKÁ 2, 842 04 BRATISLAVA 
 

  

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb postupom užšej súťaže: Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti. 

Súťažné podklady                                                                                                                                                 Strana 35 z 73 

Stavebná výška 1.dilatačného celku:    1,60 m 

Stavebná výška 2.dilatačného celku:    1,45 m 

Zaťaženie lávky :               V zmysle STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1998               

Plocha NK lávky:                            1824,8 m
2
 

Bod kríženia  :  Servisné cesty správcov toku na území SR a MR  

 Plavebná dráha v rkm 1841,5  

Uhol kríženia :  Os cyklistickej cesty s osou rieky Dunaj cca 91
g
. 

Podchodná výška: Nad servisnými cestami 4,50 

 Nad maximálnou plavebnou hladinou 9,1 + 0,5 m 

 

Prípojné komunikácie mosta 

Začiatok úseku cestnej nemotoristickej komunikácie je na konci účelovej cestnej komunikácie 

schádzajúcej z hate Dunakiliti. V tomto mieste sa na navrhovanú komunikáciu obojstranne napájajú 

existujúce účelové štrkové cesty. Úsek ďalej pokračuje po trase existujúcej účelovej štrkovej cesty 

smerom k toku Dunaj. V km 0,150 je trasa zalomená a pokračuje v trase pôvodnej účelovej 

komunikácie, následne v km 0,510 je trasa zalomená a nasmerovaná k rieke Dunaj k mostu. Uhol 

kríženia rieky a osi trasy na moste 91
g
. 

Po ukončení mosta je trasa nasmerovaná k hrádzi (3. úsek) vedúcej smerom k obci Dobrohošť a je 

vedená v inundačnom pásme Dunaja, pozdĺž účelovej cestnej komunikácie Dobrohošť - Čunovo 

s odstupom 11-21 m, pozdĺž nadzemného VN 22kV vedenia s odsunom 4,5-10 m. Na úseku km 1,200 - 

KÚ vedená v ochrannom pásme nadzemného VN 22kV vedenia. Navrhovaná trasa zasahuje do 

ochranných pásiem protipovodňových hrádzí. 

Tretí úsek je ukončený napojením na účelovú zemnú cestu na hrádzi. V týchto miestach je riešené 

priame prepojenie navrhovanej trasy s nadradenou cestnou sieťou pre prípadné potreby záchranárskych 

vozidiel. 

4. úsek: Aby sa zabezpečilo prepojenie navrhovanej trasy s okolitou dopravnou infraštruktúrou, štúdia 

navrhuje vybudovanie vozovky s asfaltobetónovým krytom, ktorá nahradí zemnú cestu na 

protipovodňovej hrádzi až po MVE Dobrohošť. 

Tento úsek účelovej cesty bude slúžiť pre nemotoristickú dopravu, ako aj pre motorovú dopravu 

správcu povodia a majiteľov priľahlých pozemkov. 

5. úsek: V tomto úseku sa vybuduje lávka dĺžky 57,0 m. Dvojpoľová (21,0 + 33,0)  Nosná  priehradová 

priamopásová konštrukcia je konštruovaná z rúr. Mostovka je železobetónová spriahnutá doska 

pozostávajúca z prefabrikovaných železobetónových filigránov a z monolitickej nadbetonávky. Stredná 

podpora (oceľová kyvná stojka) sa umiestni na bočnej stene prívodného kanálu. Železobetónové opory 

sú založené na dvoch veľkopriemerových pilótach.. Mostné závery sú kobercové, pevné ložisko sa 

umiestni na opore kratšieho pola a vozovka  sa opatrí pochôznou izoláciou.   

Posledné dva úseky trasy smerujú k MVE Dobrohošť.  

 

Na hlavnú trasu sa v km 0,125 721 a km 0,513 445 napájajú vedľajšie vetvy, ktoré prepájajú 

navrhovanú cestnú komunikáciu s existujúcimi účelovými cestnými komunikáciami v riešenom území. 

Smerové vedenie trasy sa skladá z priamych úsekov a z kružnicových oblúkov s polomerom R=15 – 

100 m. Smerové vedenie po celej dĺžke spĺňa požiadavky STN 73 6110 aj ÚT 2-1.203. 

Výškové vedenie trasy vychádza z existujúceho terénu, zohľadňuje požiadavky výškového umiestnenia 

nivelety mosta a pod. Na ZÚ sa trasa napája na koniec účelovej cesty smerujúcej z hate, následne je 

vedená na teréne smerom k mostu. Niveleta na začiatku mosta na hodnote 129,235 m nm, odkiaľ stúpa 
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s hodnotou 2,763% k vrcholu v km 0,780 389 s vrcholom na kóte 138,312 m nm. Následne niveleta 

klesá s hodnotou 3,98%. Výška nivelety na konci mosta je 129,050 m nm. Lom nivelety na tomto 

úseku je zakružený výškovým oblúkom s R=500m. 

Na ostatnom úseku sa niveleta pohybuje v rozmedzí 0,16-3,49%, lomy nivelety sú zakružené 

výškovými oblúkmi s R=500-1250 m. Úsek je ukončený napojením na účelovú zemnú cestu na hrádzi 

(4.úsek trasy), ktorá smeruje k MVE Dobrohošť, kde prípojná komunikácia končí s 5.úsekom. Od 

konca 3. úseku prípojnej cyklistickej a pešej komunikácie je dosiahnuteľná  Dunajská cyklocesta 

Gabčíkovo – Čunovo – Bratislava ako aj s SVD G-G rovnobežná servisná cesta pre vozidlá záchrannej 

služby. 

 

Potrebné je vykonať nasledovné úlohy, aby mohol byť projekt ukončený: 

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie mosta pre chodcov a cyklistov - k územnému rozhodnutiu  

resp. k stavebnému povoleniu podľa nižšie uvedených bodov: 

 Zameranie dotknutej oblasti a vypracovanie geometrického plánu, ako vykonanie iných úloh 

potrebných pre prípravu stavby napr.: geologický prieskum. 

 Na slovenskej strane: 

 Zabezpečiť zapracovanie plánovanej trasu a včítane premostenia do územného plánu 

regiónu a obce.  

 Spracovanie - Dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) podľa zákona č. 254/1998 Z.z.  

 Spracovanie - Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) podľa § 45 stavebného 

zákona, 

 Spracovanie  Dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) podľa § 45 stavebného zákona, 

 Majetkoprávne  vysporiadanie pozemkov. 

 Na maďarskej strane vypracovanie projektov: 

 komunikácie, 

 mosta, 

 ochrany proti blesku, 

 dopravy, 

 odvodnenia, 

 kanalizácie (ak je to potrebné), 

 inventarizácia pozemkov za účelom určenia hraníc správcovstva. 

 majetkoprávne  vysporiadanie pozemkov. 

 Archeologický a pyrotechnický prieskum, ak je to potrebné. 

 Zabezpečiť potrebné činností pri povoľovaní stavby. 

 Vypracovanie Dokumentácie na ponuku (DP) bez realizačnej dokumentácie  

Úspešný uchádzač je povinný vykonať aj také činnosti, ktoré nie sú uvedené medzi vyššie uvedenými 

činnosťami, ale ktoré podmieňujú získanie potrebných povolení pre zahájenie výstavby. 
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III. POZADIE PROJEKTU 

 

3.1. Predstavenie dotknutej zemepisnej jednotky 

 

3.1.1. ADMINISTRATÍVNE OHRANIČENIE OBLASTI 

 

Navrhovaný projekt sa priamo týka obcí Dobrohošť a Dunakiliti.  

 

Zemepisné miesto uskutočnenia projektu znázorňujú obrázky 3.1.1-1. a 3.1.1-2. 

 

 
Obrázok č. 3.1.1-1.: Poloha dotknutých obcí  

Dunakiliti 

Dobrohošť 
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Obrázok č. 3.1.1-2.: Územie dotknutých obcí 

 

Administratívne ohraničenie dvoch obcí, ktorých sa projekt týka, obsahuje tabuľka č. 3.1.1-1. 

 

Tabuľka č. 3.1.1-1.: Administratívne ohraničenie oblastí, ktorých sa projekt týka 

Obec 
Týka sa ho projekt 

(áno/nie) 
Štát Región Župa Mikroregión 

Dobrohošť áno 
Slovenská 

republika 

Západné 

Slovensko 

Trnavský 

samosprávny kraj 
Malý Žitný ostrov  

Dunakiliti áno Maďarsko 
Nyugat-

dunántúli 

Győr-Moson-

Sopron 
Mosonmagyaróvári 

 

3.1.2. PRÍRODNÉ PROSTREDIE OBLASTI 

 

Dobrohošť  

Základná charakteristika dotknutého územia 

Dotknuté územie sa nachádza na ľavom brehu rieky Dunaj pri obci Dobrohošť. Z hľadiska 

geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1980) patrí záujmové územie do provincie 

Západopanónska panva, subprovincie Malá Dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina, do celku 

Podunajská rovina. 

Územie sa vyznačuje veľmi mierne zvlneným rovinatým reliéfom s miernymi depresiami a málo 

vyvýšenými agradačnými valmi a pieskovými dunami. Podunajská rovina predstavuje mladú 

štruktúrnu poriečnu rovinu, ktorej vývoj v dôsledku tektonickej lability prebieha aj v súčasnosti. 
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Denivelácia povrchu terénu je nepatrná, vyvýšeniny sú ploché. Na vzniku vyvýšených foriem reliéfu sa 

podieľala najmä eolická činnosť.  

Krajina je členená ramenami Dunaja a Vodným dielom Gabčíkovo. Dunaj vytvára rozsiahlu ramennú 

sústavu hlavne v úseku od Vlčieho hrdla po Gabčíkovo. Nižšie je meandrov a ramien Dunaja podstatne 

menej. Prirodzený ráz rieky je pozmenený hrádzami, vyrovnávaním častí toku a vodným dielom 

Gabčíkovo. Tým sa zmenili i prirodzené hydrologické pomery – ramená a meandre Dunaja sú od 

hlavného toku hrádzami sčasti oddelené. Ramenný systém funguje hlavne medzi hrádzami a 

povrchovým tokom. Najvýznamnejšími ramenami Dunaja sú Biskupické, Kalinkovské, sústava 

Hamuliakovských ramien, sústava ramien v úseku Dobrohošť – Hamuliakovo, pri Topoľovci a 

Palkovičove.  

 

Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia 

 

Hydrologické pomery 

 

Súčasné hydrologické a hydrografické pomery sú výsledkom uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do 

prevádzky. Hlavné zmeny, ktoré nastali sú hydrografické a predovšetkým : 

 zvýšenie hladiny Dunaja nad Čunovom a hydrografické tým podstatné zvýšenie hladiny 

podzemnej vody pod Bratislavou,  

 vytvorenie zdrže a tým zmenené podmienky brehovej a riečnej infiltrácie vrátane kolmatačných 

procesov a zmeny kvality infiltrovanej vody, 

 napustenie ramennej sústavy vodou a tým zvýšenie hladiny podzemných vôd,  

 zmenšenie prietoku vody v starom koryte Dunaja a tým vytvorenie drenážneho efektu starého 

koryta, ktoré predtým napájalo podzemné vody a tým aj zníženie hladín podzemných vôd 

v priľahlom území, 

Niektoré menej dôležité zmeny a vplyvy, ako napríklad regulácia hladín v priesakových kanáloch, 

v kanálovom systéme Žitného ostrova, čerpanie vodných zdrojov a podobne. 

Všetky tieto zmeny v hydrologických a hydrografických pomeroch sú v skutočnosti okrajové 

podmienky prúdenia podzemných vôd. Niektoré zvyšujú tvorbu podzemných vôd, iné ju zmenšujú. 

Tieto zmeny sa zároveň menia v čase a v závislosti od prietokov v Dunaji a manipulácii 

na vodohospodárskych zariadeniach.  

 

Flóra a vegetácia 

 

Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák 1984) patrí flóra hodnoteného územia do oblasti 

Pannonicum, obvodu panónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), okresu Podunajská nížina.  

V širšom okolí hodnoteného územia, v aluviálnych naplaveninách Podunajskej nížiny, najmä 

depresiách alúvia Dunaja, sa podľa vegetačnej mapy rekonštruovanej prirodzenej vegetácie (Michalko 

et al. 1984) v  súlade s prírodnými podmienkami v záujmovej hodnotenej oblasti vyskytovali zväčša 

spoločenstvá hygrofilných až mezohygrofilných lesov s pravidelnými, či občasnými záplavami, či 

významne modifikované permanentným podmáčaním povrchovou vodou sa vyskytovali Lužné lesy 

vŕbovo-topoľové, fytocenologicky patriace do zväzu Salicion albae Soó 1930. Tieto porasty 

predstavujú fytocenózy vysokokmenných vŕbovo-topoľových lesov, krovitých vŕb a všetky ich 

vývojové štádia. Zo stromov sú zastúpené takmer všetky druhy mäkkých lužných drevín najmä: vŕba 

krehká (Salix fragilis), vŕba biela (Salix alba), topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), 

topoľ sivý (Populus canescens), Krovitá etáž je chudobná na druhy a stupeň jej rozvoja závisí od 
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režimu povrchových záplav. Vyskytujú sa brest väzový (Ulmus laevis), svíb krvavý (Swida sanguinea), 

baza čierna (Sambucus nigra). Aktuálne sa existujúce lemové fragmenty vyznačujú porastami 

s vysokou pokryvnosťou apofytickými a alochtónnymi expanzívnymi či inváznymi druhmi.  

Na relatívne suchších stanovištiach úzko nadväzovali plošne dominujúce Lužné lesy nížinné, aktuálne 

označované ako Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy fytocenologicky zaraďované ako zväzu 

Alnion incanae Pawłowski in Pawłowski et al 1928, podzväzu Ulmenion Oberd. 1953. Vznik, vývoj a 

štruktúru tejto jednotky modifikuje veľa ekologických faktorov, z ktorých rozhodujúci význam má 

vodný režim úzko spojený s reliéfom a zloženie pôdotvorného materiálu. Z drevín sa uplatňujú najmä 

tvrdé lužné dreviny: jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia), dub letný (Quercus robur ), brest hrabolistý 

(Ulmus minor), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), čremcha strapcovitá 

(Padus avium), medzi ktoré bývajú hojne primiešané aj niektoré dreviny mäkkých lužných lesov, 

napríklad topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), jelša lepkavá (Alnus glutinosa). Z 

týchto drevín majú rozhodujúci edifikačný význam jaseň panónsky a dub letný, lokálne aj brest 

hrabolistý. Krovité poschodie je zväčša dobre vyvinuté a vyznačuje sa vysokou pokryvnosťou. 

Bežnými druhmi bývajú svíb krvavý (Cornus sanguinea), vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare), 

bršlen európsky (Euonymus europaea), javor poľný (Acer campestre), rozličné druhy hlohu (Crataegus 

sp.), lieska obyčajná (Corylus avellana) javor tatársky (Acer tataricum) a iné. Bylinný podrast je 

podstatne bohatší a druhovo pestrejší. Mnoho eutrofných a mezotrofných bylín tu má optimálne rastové 

podmienky lebo pôda je dostatočne zásobená nielen vodou, ale aj základnými minerálnymi živinami. 

V súčasnosti sú tieto plochy v hodnotenom území intenzívne poľnohospodársky využívané. 

 

Reálna vegetácia v dotknutom území 

 

Súčasný charakter vegetácie hodnoteného územia je výsledkom flórogenetických procesov a výrazných 

dlhodobých a extenzívnych antropogénnych zásahov, najmä však spôsobmi a charakterom využívania 

krajiny v súčasnosti. V hodnotenom území sa v súčasnosti nachádzajú zvyšky lužných lesov 

lemujúcich Dunaj, náhradné rastlinné spoločenstvá, pričom plošne prevládajú intenzívne i extenzívne 

obrábané polia so sprievodnou fytocenologicky nevyhranenou segetálnou vegetáciou a lemy 

hemerofilnej, ruderálnej  vegetácie. 

Najvzácnejšou prírodnou hodnotou v území je ramenná sústava, ktorej ostrovy sú porastené popri 

topoľových monokultúrach aj zvyškami lužných lesov s prirodzeným drevinovým zložením. Dominujú 

tu porasty mäkkých a prechodných lužných lesov. 

Mäkké lužné lesy sú rozložené na miestach s pravidelnými a dlhšie trvajúcimi záplavami. Porasty sú 

tvorené drevinami s mäkkým drevom, ako vŕba biela (Salix alba), vŕba krehká (Salix fragilis), topoľ 

biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra) ďalej od brehov sa vyskytujú agát biely (Robinia 

pseudoacacia), baza čierna (Sambucus nigra), svíb krvavý (Swida sanguinea), hloh obyčajný 

(Crataegus laevigata), bršlen európsky (Euonymus europeus), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), javorovec 

jaseňolistý (Negundo aceroides), jaseň štíhly (Fraxinus exelsior), Javor poľný (Acer campestre) ruža 

šípová (Rosa canina),  lianové zárasty chmeľu obyčajného (Humulus lupulus)  a iné.  

Segetálne spoločenstvá v území sú v prvom rade závislé od agrotechnických postupov. Vzhľadom na 

druhy rozšírené v poľných kultúrach, resp. v ich bezprostrednom kontakte je evidentné, že reálna 

segetálna vegetácia je výrazne determinovaná a modifikovaná touto intenzívnou poľnohospodárskou 

činnosťou. Vyskytujú sa tu druhy indikujúce baziklinné burinové spoločenstvá zväzu Veronico-

Euphorbion Sissingh ex Passarge 1964 ako napr. papyštek menší (Chaenorrhinum minus), bažanka 

ročná (Mercurialis annua), veronika lesklá (Veronica polita), hluchavka purpurová (Lamium 

purpureum), pakost nízky (Geranium pusillum). Významne sú zastúpené druhy charakterizujúce 
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teplomilné segetálne spoločenstvá nížin ako mrlík hybridný (Chenopodium  hybridum), m. biely (Ch. 

album), láskavec hybridný (Amaranthus hybridus agg.), l. ohnutý (A. retroflexus), l. bledý (A. lividus) 

zemedym lekársky (Fumaria officinalis) a taktiež niektoré expanzívne buriny ako iva voškovníkovitá 

(Iva xanthiifolia), basia metlovitá (Bassia scoparia), mohár sivý (Setaria  pumila), m. zelený S. viridis, 

m. veľkoplodý (S. macrocarpa) i proso siate rumoviskové (Panicum miliaceum subsp. ruderale), aj 

cirok alepský (Sorghum halepense). Z ostatných synatropných, hemerofilných rastlín, sa vyskytujú 

najmä taxóny: pichliač roľný (Cirsium arvense), palina obyčajná (Artemisia vulgaris), pýr plazivý 

(Elytrigia repens), turanec kanadský (Conyza canadensis), šalát kompasový (Lactuca seriola). 

Zastúpené sú tiež: zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), parumanček nevoňavý (Tripleurospermum 

perforatum), kapsička pastierska (Capsela bursa-pastoris). Z ostatných sprievodných druhov sa výrazne 

vyskytujú: lopúch väčší (Arctium lappa), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), hviezdnik ročný 

(Stenactis annua), stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare), lipnica pospolitá (Poa trivialis), vratič 

obyčajný (Tanacetum vulgare).  

V hodnotenom území dominujú spoločenstvá dvojročných a trvácich druhov vysokého vzrastu patriace 

do skupiny termofilných a subtermofilných spoločenstiev suchých stanovíšť teplých oblastí.  

 

Živočíšstvo 

 

Podľa členenia  územia Slovenska na  živočíšne regióny (Čepelák, 1980) patrí sledované  územie do 

Panónskej oblasti, juhoslovenského obvodu, dunajského okrsku, podokrsku lužného. 

Z ekologického hľadiska nachádzame  na tomto území rôzne typy biotopov a na ne viazané 

spoločenstvá živočíchov. Vzhľadom na charakter sledovaného územia nachádzame tu najmä biotopy 

dolných tokov riek  so zvyškami ramenných sústav, lužné lesy, biotopy kultúrnej krajiny (polia, 

rozptýlenú zeleň a pod.). Charakteristické sú spoločenstvá dolných nížinných tokov riek s pomaly 

tečúcou vodou, zabahneným dnom a bohatým brehovým zárastom. Z rýb sa v týchto spoločenstvách 

vyskytuje napr. šťuka (Esox lucius), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), jalec tmavý (L. idus), pleskáče 

(Abramis sp.), kapor obyčajný (Cyprinus carpio). Obojživelníky sú zastúpené mlokom obyčajným 

(Triturus vulgaris), mlokom veľkým (Triturus  cristatus),  ropuchou zelenou (Bufo viridis), skokanom 

zeleným  (Rana esculenta), z plazov sa vyskytuje užovka obyčajná (Natrix natrix) a užovka 

fŕkaná (Natrix  tessellata). Hojný  je výskyt vodných vtákov a spevavcov  napr. lyska čierna (Fulica 

atra), kačica divá (Anas platyrhynchos), sliepočka vodná (Gallinula  chloropus), potápka 

chochlatá (Podiceps  cristatus), viac druhov trsteniarikov a iné. Z cicavcov sa v týchto spoločenstvách  

vyskytujú dulovnica  väčšia (Neomys fodiens), dulovnica menšia (Neomys anomalus), ondatra 

pižmová (Ondatra zibethicus), myška drobná (Micromys minutus), vydra riečna (Lutra lutra). 

Spoločenstvá  lužných lesov sa viažu na porasty pozdĺž vodných tokov (Dunaj).  Charakteristické 

mäkkýše tejto oblasti sú napr. jantárovka žltá (Succinea putris), slimák obyčajný (Helix pomatia), z 

roztočov je bežný kliešť lužný (Dermacentor pictus), kliešť obyčajný (Ixodes  ricinus), rôzne  druhy 

hmyzu a chrobákov. Obojživelníky sú zastúpené druhmi: mlok obyčajný (Triturus vulgaris), mlok 

veľký (Triturus cristatus), kunka obyčajná (Bombina bombina), ropucha obyčajná (Bufo bufo), 

hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan rapotavý (Rana 

ridibunda), skokan zelený (Rana esculenta), skokan krátkonohý (Rana lessonae),  skokan ostropyský 

(Rana arvalis) a pod., z plazov sa tu vyskytuje slepúch lámavý (Anguis fragilis), jašterica obyčajná 

(Lacerta  agilis), užovka obyčajná (Natrix natrix), užovka fŕkaná (Natrix  tessellata). Ornitofauna je 

veľmi  bohatá, veľmi dobré podmienky pre život  tu nachádzajú mnohé  chránené a ohrozené druhy. Z 

cicavcov sú v týchto spoločenstvách jež tmavý (Erinaceus  concolor), zajac  poľný (Lepus europaeus), 
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pĺšik lieskový (Muscardinus avellanarius), líška (Vulpes vulpes), lasica hranostaj (Mustela erminea), 

diviak (Sus scrofa), srnec (Capreolus capreolus) a ďalšie. 

Biotopy  stepí sú v hojnej miere osídlené početnými druhmi bezstavovcov. K pozoruhodným 

zástupcom entomofauny patrí modlivka zelená (Mantis religiosa), mravcolev (Myrmeleon formicarius), 

nosorožtek (Oryctes nasicornis), roháč veľký (Cerambyx cerdo), cikáda viničná  (Tibicen haematodes) 

a ďalšie. Z obojživelníkov tento biotop obýva ropucha zelená (Bufo viridis), plazy zastupuje napr. 

jašterica zelená (Lacerta viridis, kriticky ohrozený druh) a jašterica obyčajná (Lacerta agilis). 

Najpočetnejšou  skupinou, vzhľadom  na svoju veľkú  pohyblivosť  je vtáctvo. Druhy, obývajúce toto 

prostredie sú čiastočne adaptované‚ na antropogénne zmenené prostredie, väčšina hniezdičov sa však 

sústreďuje do drevinných  a vodných biotopov.  

 

Chránené územia v dotknutej oblasti 

 

Navrhovaná činnosť zasahuje do  veľkoplošne chráneného územia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) 

Dunajské luhy, ktoré boli ustanovené Vyhláškou MŽP SR č. 81/1998 Z. z. o Chránenej krajinnej 

oblasti Dunajské luhy z 3. marca 1998 s účinnosťou od 1. mája 1998. CHKO sa rozprestiera na 

Podunajskej nížine v geomorfologickom celku Podunajská rovina, vedľa slovenského a slovensko-

maďarského úseku Dunaja od Bratislavy až po Veľkolélsky ostrov v okrese Komárno. Pozostáva z 

piatich samostatných častí. Toto jedinečné územie sa celé nachádza na arecentnom agradačnom vale 

Dunaja. Systém agradačných valov a akumulačných depresií s hustou sieťou riečnych ramien s 

prevahou sedimentačnej akumulácie, vznikol ešte pred zásahmi do prírodného hydrologického režimu 

Dunaja. Takto vytvorená ramenná sústava sa zachovala čiastočne v úseku od Dobrohrošte po Sap, ale 

aj napriek tomu patrí k najväčším vnútrozemským riečnym deltám v Európe.  

V závislosti od hydrologických podmienok pozdĺž Dunaja sa tu na pomerne malom území vyskytujú 

spoločenstvá lesné, vodné, mokraďné, lúčne a psamofilné. Vo vzácnych a ohrozených spoločenstvách 

vodných rastlín otvorených plôch ramennej sústavy sú zastúpené chránené druhy rastlín. V lúčnych 

spoločenstvách a v bývalých mŕtvych ramenách, rastú viaceré ohrozené druhy čeľade vstavačovitých.  

Lesné spoločenstvá ovplyvňuje predovšetkým vyššia až vysoká hladina podzemnej vody a občasné 

záplavy. V závislosti od výšky hladiny podzemnej vody sa tu vyvinuli spoločenstvá vŕbových jelšín, 

dubových jasenín a brestových jasenín s topoľom, brestových jasenín s hrabom a drieňových dúbrav. 

Významne sú tu zastúpené najmä faunistické prvky močiarnych a vodných biocenóz a spoločenstvá 

lužných lesov. V území bolo zistených napríklad 109 druhov mäkkýšov, z toho 22 ohrozených. Na 

Podunajsku (od Bratislavy po Štúrovo) bolo zistených viac ako 1 800 druhov chrobákov. Z nich je 

pozoruhodný najmä výskyt doteraz vo svete neznámeho druhu Thinobius korbeli, ale aj viacerých 

druhov, ktoré sa vyskytujú na Slovensku iba v priestore ramennej sústavy Dunaja (Hydrovatus 

cuspidatus, Bagous bagdatensis, Donacia crassipes a iné). Z drobných cicavcov je významný reliktný 

výskyt hraboša severského. Osobitný význam má územie pre hniezdenie a hibernáciu vodného vtáctva. 

Slovensko-maďarský úsek Dunaja je medzinárodne významným vtáčím územím (IBA). Dôležitou 

zložkou živočíšstva navrhovaného chráneného územia sú ryby. V Dunaji a jeho ramenách sa vyskytuje 

najvyšší počet druhov rýb zo všetkých vodných tokov Slovenska. Táto skupina živočíchov patrí medzi 

najviac postihnuté výstavbou vodných diel na Dunaji.  

Celé územie CHKO je zapísané do Zoznamu mokradí medzinárodného významu (Ramsarská 

konvencia). 
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Územia NATURA 2000 

 

Navrhovaná činnosť zasahuje do územia európskeho významu SKUEV0090 Dunajské luhy – územie 

sa rozprestiera na ploche 4297,89 ha v rámci k.ú. Dobrohosť, Gabčíkovo, Baka, Bodíky, Mliečno, Sap, 

Rohovce, Kyselica, Vojka nad Dunajom a platí tu 2., 3., 4. a 5. stupeň ochrany. 

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu :  

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých 

rastlín typu Magnopotatmion alebo Hydrocharition (3150), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy 

okolo  nížinných riek (91F0),  

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu : hlaváč bieloplutvý 

(Cottus gobio), boleň dravý (Aspius aspius), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), hrúz Kesslerov 

(Gobio kessleri), hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus), hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), 

hlavátka podunajská (Hucho hucho), hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser), šabľa krivočiara 

(Pelecus cultratus), pĺž severný (Cobitis taenia), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), lopatka 

dúhová (Rhodeus sericeus amarus), plotica lesklá (Rutilus pigus), pĺž zlatistý (Sabanejewia aurata), 

kolok vretenovitý (Zingel streber), kolok veľký (Zingel zingel), čík európsky (Misgurnus fossilis), 

mlok dunajský (Triturus dobrogicus), kunka červenobruchá (Bombina bombina), hraboš severský 

panónsky (Microtus oeconomus mehelyi), zeler plazivý (Apium repens), pimprlík bruškatý (Vertigo 

moulinsiana), roháč obyčajný (Lucanus cervus), vydra riečna (Lutra lutra) a bobor vodný (Castor 

fiber).  

 

SKCHVÚ007 Dunajské luhy 

 

Zaberá plochu 18845 ha a tiahne sa okresmi Bratislava I, II, IV, V, Senec, Dunajské Streda, Komárno 

a Nové Zámky. Územie reprezentuje hlavný tok rieky Dunaj a jej ľavý breh s lužnými lesmi. Dostatok 

prirodzených vodných biotopov (riek, močiarov), umelých vodných nádrží a vysoko kmenných 

porastov poskytuje dobré predpoklady pre hniezdenie nasledovných druhov: 

 orliak  morský (Haliaeetus albicilla) 

 haja tmavá (Milvus migrans) 

 kaňa močiarna (Circus aeruginosus) 

 bocian čierny (Ciconia nigra) 

 brehuľa hnedá (Riparia riparia) 

 bučiačik močiarný (Ixobrychus minutus) 

 čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus) 

 hlaholka severská (Bucephala clangula) 

 hrdzavka potápavá (Netta rufina) 

 chochlačka sivá (Aythya ferina) 

 chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) 

 kačica chrapľavá (Anas querquedula),  

 kačica chripľavá (Anas strepera) 

 kalužiak červenonohý (Tringa totanus).  

 ľabtuška poľná (Anthus campestris) 

 potápač biely (Mergelus albelus) 

 rybár riečny (Sterna hirundo) 

 rybárik riečny (Alcedo athis) 
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 volavka striebrista (Egretta garzetta). 

 

Významné migračné koridory živočíchov 

 

Biokoridory predstavujú priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktoré spájajú biocentrá. Taktiež 

umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktoré 

priestorovo nadväzujú interakčné prvky. 

Predmetná stavba križuje nadregionálny biokoridor NRBk Dunaj, ktorý patrí k najvýznamnejším 

migračným koridorom vtákov a netopierov Európy. 

 

Obrázok č.: 3.1.2-1.: Oblasť  projektom dotknuté územie s vyznačením chránených území na slovenskej 

strane 

 
 

Dunakiliti  

Topografické, geologické vlastnosti, hydrologické a ekologické podmienky aj klímu územia na 

maďarskej strane, ktorého sa projekt týka predstavujeme podľa zaradenia do „malej krajinnej oblasti“ 

(Zdroj: Magyarország Kistájainak Katasztere - Kataster malých krajinných oblastí Maďarska) 

 

Územia, ohraničené podľa Katastra malých krajinných oblastí Maďarska, ktorých sa projekt týka 

obsahuje podrobne tabuľka č. 3.1.2-1. 
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Tabuľka č. 3.1.2-1.: Klasifikácia Dunakiliti podľa katastra malých krajín 

Veľká krajinná 

oblasť 

Stredná krajinná 

oblasť 

Malá krajinná 

oblasť 
Obec 

Kisalföld 
kotlina Győri 

medence 
Szigetköz Dunakiliti 

 

Geomorfologické podmienky: 

Malá krajinná oblasť je v celom rozsahu v nízkej údolnej nive, nadmorská výška v blízkosti Dunakiliti 

je medzi 125-115 m.  Relatívny reliéf nie je vyšší ako 5 m/km
2
. Na usadeninami dotknutom území sa 

nemohla zachovať aktívna sieť dolín, do určitej doby prežijú len zvyšky korýt.  

 

Geologické podmienky: 

Malá krajinná oblasť tvorí štrukturálne časť mladej kotliny, ktorá aj teraz klesá, a ktorú vyplňuje 

dejekčný kužeľ Dunaja. Hlavné konštrukčné línie oblasti smerujú SZ-JV a kolmo v smere JZ - SV, ako 

naznačujú aj rieky.  

Hrúbka štrkopieskových vrstiev z obdobia kvartéri, ktoré vypĺňa prehĺbeniny, je 100-250 m, pod nimi 

tvoria piesčito-bahnité Panónske sedimenty vrstvu hrubšiu ako 2000 m.  

 

Hydrografické podmienky: 

 

Podzemné vody 

Podzemná voda sa v okolí Dunakiliti pohybuje medzi 1-2 m.  Je to typ horninami filtrovanej vody, 

napájanej priamo z Dunaja. Priebežne vyťažiteľné dostupné množstvo 6-8 l/s.km
2
 (kalkulované za celé 

územie, viac ako 2,5 m
3
/s), čo pre využitie znamená neobmedzený zdroj vody.  Jej chemická povaha, 

ako aj v prípade Dunaja, je hydrogénuhličitan vápenatá. 

Hlbšie vrstvy pleistocénu tiež dobre zásobujú vodu. 

Prírodné podmienky sú priaznivé pre všetky hospodárske odvetvia náročné na vodu.  

Dunakiliti leží podľa nariadenia Min. ochrany živ. prostr. č. 27/2004 (XII. 25.) o zaradení obcí podľa 

stavu vody, na území kvalifikované ako „Vysoko citlivé“ a „Prioritne citlivé“. 

 

Povrchové vody 

Malá krajinná oblasť Szigetköz je povodím Dunaja. Hlavné koryto Dunaja ju ohraničuje na severe v 

dĺžke 57,6 km, z juhu Mošonský Dunaj v dĺžke 121,5 km.  

Vodný útvar, ktorého sa projekt priamo týka je Dunaj. 

 

Dunaj: 

Charakteristické črty úseku Dunaja v Szigetköz vysvetľujú zmeny síl, ktoré premiestňujú sedimenty. V 

úseku s veľkým spádovým zlomom sa zníži schopnosť rieky prepravovať sedimenty, tie sa usadia, a 

rieka sa rozdelí na niekoľko prepletaných vetiev, tak pokračuje vo svojej ceste. 

V dôsledku ľudských zásahov, ktoré sa začali koncom rokov 1800, a ktoré odvtedy priebežne 

pokračujú, rieka už ani pred odklonením v roku 1992 nebola vo svojom prirodzenom stave. Ľudské 

zásahy, regulačné činnosti zastavili premiestňovanie koryta, vybudovaním hrádzí zabránili rozšíreniu 

záplav. V dôsledku toho priplávajúce usadeniny, ktoré sa predtým rozmiestnili na území Szigetköz a 

Žitného ostrova, ostali na ploche medzi hrádzami, a tam spôsobili prílišné navýšenie, čo malo za 

dôsledok zvýšenie malých, stredných a veľkých vôd. 
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Na území Szigetköz sa v dôsledku regulácie stredných vôd a bagrovania koryta v rokoch 1960 koryto 

Dunaja postupne prehĺbilo, v dôsledku čoho sa hladina malých a stredných vôd priebežne znižovala. 

Následne ramená záplavového územia nedostávali tak často vodu, chýbajúci stály prúd vody 

zapríčiňuje starnutie systému riečnych vetiev.  S tým je spojené zhoršenie kvality vody, v suchšom 

období miestami vyhynutie rýb, a na jednotlivých úsekoch vysušenie ramena. 

V roku 1992, vybudovaním varianty C Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros, odklonením rieky sa z 

hlavného koryta stratila voda, hladiny podzemnej vody sa drasticky znížili. Varianty zásobovania vody 

v rokoch 1993-94 nemali žiadny účinok, v roku 1995 sa zvýšilo dno rieky, čo umožňuje na záplavovom 

území vytvorenie vyšších hladín, a vytvorenie spojenia medzi hlavným ramenom a sústavou vetiev. 

Týmto riešením bolo možné vytvoriť oveľa lepšie podmienky ako v predchádzajúcom období, a tieto 

podmienky sa oveľa viac podobali na skoro prirodzené podmienky existujúce okolo 1950, považované 

za relevantné.  

Systémy dodávania vody na chránenej strane a strane záplavového územia fungujú, ich rozvoj v smere 

dolného Alsó-Szigetköz sa realizuje.  

Prietok hlavného ramena určuje dodané množstvo vody podľa dohody so slovenskou stranou a 

prevádzkové pravidlá. 

Riečny režim úseku Dunaja na Szigetköz má zásadne glaciálny charakter, nízke stavy vody sa väčšinou 

vyskytujú na jeseň a v zime, povodne sa môžu vytvoriť z topiaceho sa snehu a zo zrážok, hlavne počas 

jarných a letných mesiacov. 

Kvalita Dunaja prichádzajúceho k hraničnému úseku je z hľadiska prekysličenia a iných charakteristík 

dobrá, z hľadiska ukazovateľov živín, mikrokontaminantov a toxicity kvalifikovaná ako stredná. 

Obec Dunakiliti nie je uvedená v prílohe č. 2 Nariadenia vlády č. 240/2000. (XII. 23.) o  povrchových 

vodách a povodiach citlivých z hľadiska čistenia odpadových vôd obce (Zoznam obcí určujúcich 

povodie citlivých povrchových vôd). 

Dunakiliti je na základe Nariadenia Min. ochrany živ. prostr. a Min. vnútra č. 18/2003 o zaradení obcí 

podľa ohrozenia povodňami a podzemnými vodami, kvalifikovaná ako stredne ohrozená obec.  

Vodohospodárstvo povodia 

Celá oblasť ovplyvnená vývojom Rámcovej smernice o vode v povodí Dunaja je zaradená do 

plánovacej subjednotky „Szigetköz“ (číslo 1-1).  

Dunaj je na základe predbežných štúdií klasifikovaný ako "Silne modifikovaný", čiže podľa definície 

Rámcovej smernice o vode je dosiahnuteľným cieľom dobrý ekologický potenciál.  

 

Klimatické pomery: 

Skúmaná oblasť má mierne chladné, suché podnebie. Ročný priemer slnečného svitu je menší ako 1900 

hodín. V letných mesiacoch na územie dopadá okolo 770 hodín slnečného žiarenia, cez zimné obdobie 

môžeme počítať s hodnotou tesne nad 180 hodín.  

Priemerná ročná teplota je 9,5 ºC, počas vegetačného obdobia 16,0 ºC.  Po dobu 179 dní priemerná 

denná teplota prekročí 10 ºC, toto obdobie trvá väčšinou od 12. apríla do 14-15. októbra. Bezmrazové 

obdobie sa väčšinou začína okolo 15. apríla a trvá až 185 dní (do 18. októbra).  

Ročný úhrn zrážok je 590 mm, v letnom polroku cca 330 mm. Počet dní so snehovou pokrývkou je 40-

45.  

Primerane suchému podnebiu sa index aridity pohybuje okolo 1,20.   

Najčastejšie prevláda severozápadný vietor, s priemernou rýchlosťou 3 m/s. 
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Ekológia: 

Szigetköz je rozlohou cca. 400 km²  významným mokrým biotopom, na ktorom sa v dôsledku 

jedinečných geomorfologických, klimatických, pôdnych podmienok a v neposlednom rade vodnej 

bilancie vytvorili mimoriadne pestré biotopy, umožňujúce osadenie bohatej a rozmanitej flóry a fauny. 

Na tomto území, ktoré tvorí necelých 0,4% územia Maďarska je napr. prítomných 47%  celej cievnatej 

flóry, a 80% maďarských druhov rýb. Szigetköz je domovom niekoľkých mimoriadne vzácnych 

druhov rastlín a živočíchov. 

 

Fauna 

Szigetköz bol až do výstavby vodného diela Gabčíkovo a odklonenia vodného toku kolískou rýb 

Dunaja. Vyskytovalo sa tu 65 druhov rýb, čo je 80 % maďarských druhov. Nachádza sa tu pstruh 

riečny (Salmo trutta fario) pôvodne sa vyskytujúci len v čistých horských potokoch, a tiež chránené 

druhy močiarov a mokrín: čík európsky (Misgurnus fossilis), alebo blatniak tmavý (Umbra krameri). 

Ešte niekoľko z chránených druhov: kolok veľký (Aspro zingel), hlaváč obyčajný (Cottus gobio), 

hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetzer). 

V Szigetköz sa vyskytujú takmer všetky druhy obojživelníkov. Spomedzi nich je častý skokan zelený 

(Rana esculenta), kunka červenobruchá (Bombina bombina), skokan ostropyský (Rana arvalis).  Malé 

množstvo plazov žije v zaplavených oblastiach, ale ich typický druh, užovka hladká (Natrix natrix) je 

častá aj tu. 

Z chránených druhov motýľov sú charakteristické pre močiare: víjačka bahnisková (Ostrinia 

palustralis), modráčik bahniskový a kravcový (Macolinea nausithous, M. teleius), pre vŕbovo-topoľové 

lužné lesy dúhovec menší (Apatura ilia), mora zlatoškvrnná (Lamprotes c-aureum), stužkavec modrý 

(Catocala fraxini), pre tvrdé lužné lesy plodokaz dubový (Pammene querceti), chochlatka brestová 

(Dicranura ulmi), navyše sa tu vyskytujú aj predstavitelia úplne suchých oblastí, ako spriadač 

mliečnikový (Arctia festiva), siatica kopijovitá (Euxoa hastifera). 

Počet vtáčích druhov je asi 230, prechádzajúc sústavou ramien Dunaja sa z nich ako prvé objavia 

volavky.  Vo väčších spoločenstvách hniezdia volavka popolavá (Ardea cinerea) a chavkoš nočný 

(Nycticorax nycticorax). Z prísne chránených druhov tu hniezdia hlavne volavka biela (Egretta alba), 

haja tmavá  (Milvus migrans), kaňa popolavá (Circus pygargus), bocian čierny (Ciconia nigra) a   

chochlačka bielooká (Aythya nyroca). Pravidelným návštevníkom oblasti je aj orliak morský (Haliaetus 

albicilla) a orliak riečny (Pandion haliaetus). 

Z chránených druhov cicavcov sú to hlavne kuna lesná (Martes martes), vydra riečna (Lutra lutra) a 

hraboš severský (Microtus oeconomus). 

Od roku 1991 sa tu prirodzeným spôsobom - v Maďarsku prvýkrát - usadil aj bobor vodný (Castor 

fiber), vyhubený pred sto rokmi.  Odvtedy sa tak rozmnožili, že sa vyskytujú na mnohých miestach 

sústavy ramien.   

 

Flóra 

Močaristé lesy 

V Szigetközi sa nachádzajú všetky tri druhy močaristých lesov. Prvým spoločenstvom sukcesných 

lesov sú vrbiny stojatých vôd (Calamagrostio-Salicetum cinereae), ktoré na usadeninách strieda 

Thelypteridi-Alnetum. Na usadeninami úplne naplnenom úseku sa objavuje Carici acutiformis-

Alnetum. Odtiaľ sukcesia smeruje k tvrdým lužným lesom: z Carici acutiformis-Alnetum sa vytvára 

jelšinový háj (Paridi quadrifoliac-Alnetum), čo procesom ďalšieho vysychania vystrieda brestovo-

jaseňovo-dubový háj  (Scillo vindobonensis-Ulmetum).  
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Močaristé lúky 

Botanicky najhodnotnejšia močaristá lúka (Alopecuretum pratense) sa na hornom Felső-Szigetköz 

nachádza už len na jednom mieste, na dolnom Alsó-Szigetköz na južnej strane obce Lipót, ale pozdĺž 

protipovodňovej hrádze Dunaja pokrýva ešte tráva značné oblasti.  V suchších rokoch preorávajú 

ďalšie a ďalšie oblasti. 

Na trávnatých plochách žije mnoho chránených druhov rastlín a živočíchov, ako napr.: 

 páperník úzkolistý (Eriophorum angustifolium), 

 vstavač močiarny (Orchis palustris), 

 kruštík močiarny (Epipactis palustris), 

 kosatec sibírsky (Iris sibirica), 

 horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe). 

 Lužné lesy 

 V Szigetközi sa vyskytujú všetky tri spoločenstvá lužných lesov: 

 vrbiny tečúcich vôd (Salicetum triandrae, Salicetum purpureae), 

 mäkké luhy (Salicetum albae-fragilis), 

 tvrdé luhy (Fraxino pannonicae-Ulmetum). 

Žiaľ z Fraxinus angustifolia ssp. pannonica, ktoré tvorí súčasný vedecký názov tvrdých luhov (Querco-

Ulmetum), žije na území len málo exemplárov; miesto neho tu rastie jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). 

Prirodzeným resp. prírodne blízkym lesným spoločenstvom je dubovo-hrabový les (Querco robori-

Carpinetum) a jelšový lužný les (Thelyptheridi-Alnetum). 

 

Ochrana prírody 

Vzhľadom na to, že sa v Szigetközi vyskytujú hodnotné spoločenstvá a vodná sústava, ďalej 

charakteristické a významné prírodné hodnoty, územie bolo v r. 1987 vyhlásené za chránené prírodné 

územie (pozri obrázok č. 3.1.2.-1. sz.) Chránené prírodné územia patria pod Chránenú krajinnú oblasť 

Szigetköz riaditeľstva Národného parku Fertő-Hanság, kde veľkosť chráneného územia predstavuje 

9158 ha, z toho je pod zvýšenou ochranou 1 326 ha. Chránená krajinná oblasť je rozsiahla, lebo 

chránené územie národného významu sa rozprestiera pri Dunaji a Mošonskom Dunaji, pri Dunaji cca. 

50 km, kým pri Mošonskom Dunaji na pravom aj ľavom brehu, celkovo asi v 200 km dĺžke.  

 

Obrázok č. 3.1.2-1.: Situačný plán oblasti projektu (chránenú krajinnú oblasť označuje zelená, 

nechránené časti záplavového územia žltá farba).  
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Zdroj: http://www.szigetkoz.biz/TK/helyszinrajz.htm 

 

Územia, ktorých sa projekt týka: 

 územie Národného parku (NP): netýka sa; 

 územie Chránených krajinných oblastí (CHKO): netýka sa; 

 územie Chránenej prírodnej oblasti (CHPO): netýka sa; 

 územie NATURA 2000: týka sa. 

Prílohy č. 5 a 12 Nariadenia vlády č. 275/2004. (X.8.) o chránených územiach európskeho významu 

(pozri oblasti patriace do sústavy Natura 2000 Európskeho spoločenstva) označuje Szigetköz 

oblastným kódom HUFH30004, ako osobitne chránené vtáčie územie a chránené územie s osobitným 

významom.  

Ďalej sa Dunakiliti nachádza v nariadení Min. ochr. živ. prostredia č. 14/2010 (V. 11.) o pozemkoch 

dotknutých chránenými územiami európskeho významu, ako osobitne chránené vtáčie územie a 

chránené územie s osobitným významom.  

 

 

http://www.szigetkoz.biz/TK/helyszinrajz.htm
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3.1.3. Charakteristická štruktúra osídlenia 

 

Dobrohošť 

 

Štruktúra osídlenia: 

Na území Malého Žitného ostrova sa nachádza päť obytných území. Najsevernejšia je obec Dobrohošť.  

Pri výstavbe SVD G-N sa obec ocitla medzi Dunajom a prívodným kanálom vodného diela v 

Gabčíkove. Kanál odrezal obec od susednej obce Báč a z okolia mesta Šamorín. Na tieto miesta dnes sa 

možno dostať len cez Gabčíkovo. Dunajská Streda je vo vzdialenosti 32 km. Prístup do obce je možný 

z komunikácie, ktorá je vedená pozdĺž hrádze prívodného kanála SVD G-N.  

Infraštruktúra obce je čiastočná, chýba plynovod, ktorého realizácia bola prisľúbená po dokončení 

vodného diela Gabčíkovo, a dodnes nebola riešená. V obci je materská škola a základná škola s I. 

stupňom (1-4 ročníky) – ako jediná v tomto regióne. Obec má kultúrny dom, knižnicu, futbalové 

ihrisko, obchod s potravinami a pohostinstvo. Nenachádza sa tu ani pošta, ani kostol. Zaujímavosťou 

obce sú pece, ktoré sú stredobodom pozornosti pri každoročnej organizácii kultúrno-gastronomického 

festivalu „Tajomstvá dobrohošťských pecí”. 

 

Doprava: 

Najvýraznejšími infraštrukturálnymi prvkami Malého Žitného ostrova sú paralelná hrádza pri Dunaji, 

jej servisný kanál a cestná komunikácia III. triedy. Cesta bola vytvorená počas výstavby vodného diela, 

jej vysoká kvalita umožňuje rýchlu premávku. Táto cesta prechádza takmer celým Malým Žitným 

ostrovom, od hrádze pri Čunove až po vodné dielo v Gabčíkove.  Je 30 km dlhá a spája jednotlivé body 

ostrova, avšak priamo vedie iba cez jednu obec – Vojku nad Dunajom. Ostatné obce sú dostupné 

krátkymi prístupnými cestami. Táto komunikácia sa v ostatných rokoch stala frekventovanou a slúži 

ako tranzit z dôvodu enormnej zaťaženosti hlavných ťahov zo Žitného ostrova smerom do Bratislavy. Z 

juhu sa napája pri Gabčíkove na cesty II. triedy č. 506 a 507, zo severu pri Čunove na cestu I. triedy č. 

2, ktorá je priamo napojená na medzinárodné cesty a diaľnice D 2 smerom do Českej republiky a 

Maďarska, a D 4 smerom do Rakúska. 

Do dopravnej infraštruktúry sa zaraďuje aj kompa, premávajúca medzi Vojkou nad Dunajom 

a Kyselicou, v pracovné dni 17-krát a cez víkendy 14-krát denne od 05.00 hod. do 21.30 hod. Cesta 

trvá 10 minút, a od vybudovania vodného diela jej bezplatné prevádzkovanie je povinnosťou štátu. Aj 

keď potenciálna výstavba mosta by umožnilo trvalé (a v dlhodobom horizonte tiež nákladovo 

efektívnejšie) riešenie situácie, táto možnosť nebola počas posledných dekád dôslednejšie zvážená. Od 

leta r. 2013 premáva  dvakrát denne kompa s maximálnou kapacitou 100 ľudí medzi Gabčíkovom a 

maďarskou obcou Dunaremete. Cesta tam trvá 50 minút, späť 30 minút. 

Osobnú dopravu ďalej zabezpečuje autobusová doprava na trase Bratislava-Gabčíkovo-Dunajská 

Streda, ktorá sa využíva najmä cestujúcimi do zamestnania – ráno a poobede. Doprava smerom do 

Šamorína nie je vyriešená štátnym dopravcom, túto záležitosť rieši samospráva obce Vojka nad 

Dunajom prevádzkovaním malého autobusu trikrát denne do Šamorína a dvakrát do susedného Báču. 

Minibus počas cesty využíva aj kompu. 

 

Dunakiliti: 

 

Štruktúra osídlenia: 
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Dunakiliti charakterizuje vidiecka, jedno- prípadne dvojbytová zástavba. Na základe svojrázneho 

použitia a zaužívaného spôsobu výstavby je možné obec zaradiť do územnej jednotky vidiecka alebo 

predmestská obývaná oblasť. 

Centrum Dunakiliti bol vytvorený v okolí kostola, kde sa nachádza obecný úrad, obchod, krčma, škola 

atď.  

Hospodárske oblasti Dunakiliti sa nachádzajú v lokalite pokračovania ulice Gyümölcsös, medzi 

hrádzami  Zátonyi Dunaj a Veľký Dunaj, a na území „Belső major", kde sa usídlili firmy. V súčasnej 

dobe prebieha veľkochov zvierat na pozemku s parc. č. 0215/1 (650-700 ks dojníc a potomstvo).  

V blízkosti brehu rieky sa v obci na viacerých miestach vytvorili rekreačné oblasti s víkendovými 

chatkami.  Významnou prírodnou hodnotou obce je, že leží pri Dunaji, ktorý ponúka ďalšie možnosti 

na rozvoj turizmu a rybárskeho cestovného ruchu.  

 

Doprava: 

Správne územie obce hraničí so štátnymi vedľajšími cestami č. 1408 Mosonmagyaróvár - Rajka a č. 

1407 Halászi - Dunakiliti.  

Diaľnice M1 a M15 a hlavné cesty č. 1 a 15, zabezpečujúce širšiu regionálnu dostupnosť, sú prístupné 

cez štátnu vedľajšiu cestu č. 1408. 

Hlavnú os dopravy obce tvoria dve štátne vedľajšie cesty, tie slúžia aj ako trasy pre hromadnú dopravu. 

Na tieto cesty sú pripojené aj ulice obce.  

Úseky ciest 1408 a 1407 v intraviláne sú kvalifikované ako zberné cesty.   

Existujúce obytné ulice obce sa pripájajú na tieto dve štátne cesty prostredníctvom jednoduchých 

cestných pripojení.  

Ulice, ktoré nie sú napojené na spomínané dve štátne cesty sú väčšinou  priamočiare a regulované. 

Cez územie obce neprechádza železničná trať, preto je hromadná doprava riešená výlučne autobusmi. 

Topografické pomery obce vytvárajú vhodný priestor pre cyklistiku. V oblasti obce aj cez samotnú 

obec prechádza plánovaná cyklistická cesta Horného Zadunajska štátneho významu, EuroVelo č. 6. 

 

Plánované úseky cyklotrás na základe župného plánu: 

 medzi  obcami Rajka - Dunakiliti – Dunasziget pri štátnej vedľajšej ceste č. 1407 a pozdĺž  

štátnej vedľajšej cesty č.  1408, 

 medzi centrom Dunakiliti a vodným dielom. 

Popri používaní bicykla miestnym obyvateľstvom, sa v uplynulých desaťročiach pri Dunaji objavili aj 

cykloturisti. Turisti prichádzajú do obce z Rakúska alebo zo Slovenska cez rušnú štátnu vedľajšiu cestu 

č. 1408, a/alebo pokračujú smerom na Feketeerdő alebo Dunasziget. 
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IV. OPODSTATNENOSŤ NÁROKU NA ROZVOJ  

 

4.1. Hodnotenie stavu 

 

Maďarsko-slovenskú prihraničnú oblasť rozdeľujú rieky, ktoré zároveň tvoria aj hraničnú čiaru medzi 

oboma štátmi, a znamenajú významnú prekážku pred cezhraničnou dostupnosťou a dopravnými 

možnosťami.  

V hraničnom regióne tiahnucom sa cez župy Bratislava a Trnava (SK), a Győr-Moson-Sopron (HU) v 

dĺžke 45 km sú pre chodcov, cyklistov a automobilovej dopravy k dispozícii len dva hraničné 

priechody Rajka - Rusovce a Medveďov - Vámosszabadi, resp. kompa medzi Gabčíkovom a 

Dunaremete.   

Výstavbou Vodného diela Gabčíkovo sa predĺžila cesta v prihraničnom regióne.  Kým obce Dobrohošť 

a Dunakiliti rozdeľuje len rieka Dunaj, prepojenie medzi dvoma obcami je cca 30-35 km dlhé na 

cestnej komunikácii. Táto skutočnosť výrazne obmedzuje cezhraničný cestovný ruch, kultúrnu a 

spoločenskú kohéziu tu žijúceho obyvateľstva, ktoré disponuje spoločnými zvykmi, tradíciami, 

históriu, kultúrou a jazykom.  

V dôsledku toho predmetom projektu je prepojenie týchto prihraničných obcí prostredníctvom 

menšieho mosta pre chodcov a cyklistov, keďže výstavba cestného mosta na dotknutom území nie je 

možná, ani z technických, ani z finančných dôvodov. 

Aktuálny stav činnosti, ktorá sa má rozvíjať opisujeme nižšie: 

 

Dobrohošť 

 

Existujúce zariadenia: 

Najdôležitejším prvkom infraštruktúry časti Malého Žitného ostrova, rozprestierajúceho sa severne od 

Dobrohošti, je hrádza Dunajského kanála a jeho servisný kanál, vedúci paralelne.  Ďalej sem patrí aj 

cca 13 km dlhá prevádzková cesta v správe VV, š. p., medzi haťou v Čunove a Dobrohošťom, vedúca k 

hlavnej ceste tretej triedy Dobrohošť - Gabčíkovo. Bola postavená počas výstavbe cesty, elektrárne a 

hati, má dobrú kvalitu, umožňuje rýchlu dopravu. Cesta vedie na niekoľkých miestach cez nebezpečné 

úseky. Takýmto charakteristickým miestom je úsek križujúci kanál malej vodnej elektrárne Dobrohošť, 

ktorý nie je vhodný pre cyklistickú a pešiu dopravu, hrozia tu nehody.   

Táto prevádzková cesta umožňuje prístup na hlavnú cestu č. 2 od Bratislavy k Rajke, od obce 

Dobrohošť cez hať pri Čunove.   

Protipovodňová hrádza Dunaja zohráva na dotknutom území dôležitú úlohu.  V prípade záplav chráni 

od povodní tri obce, ktoré sa tu nachádzajú, a zároveň oddeľuje záplavové územie od 

poľnohospodárskych území.  
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Obrázok č. 4.1-1: Protipovodňová hrádza Dunaja 

 

Na projektom dotknutom území vedie od protipovodňovej hrádze štrková cesta k Dunaju, ktorú 

využívajú rybári pri preprave člnov. 

 

Vlastnícke vzťahy 

Väčšina prípojných ciest plánovaných k mostu je v štátnom vlastníctve. Charakteristika pozemkov „C“ 

je uvedená v nasledujúcej tabuľke:  

 

Tabuľka č. 4.1-1: Charakteristika pozemkov „C” 

Výpis pozemkov „C“ Slovensko 

k.t. č. p. Druh pozemku Vlastník 

Variant 2 

Š/Čilistov 343 Vodná plocha SR - SPF 

Šamorín / Mliečno 

932 Iné VV, š.p. 

949 Zastavaná plocha Bez listu vlastníctva 

980/2 Orná pôda 
Reformovaná kresťanská cirkev na 

Slovensku 

980/1 Orná pôda bez LV 

945/1 Zastavaná plocha bez LV 

944/1 Zastavaná plocha bez LV 

944/2 Iné OTL s.r.o., BA 

948 Vodná plocha bez LV 

Dobrohošť 

353/13 Zastavaná plocha bez LV 

537/16 Iné VV, š.p. 

699/62 Zastavaná plocha VV, š.p. 

537/31 Zastavaná plocha VV, š.p. 

537/27 Zastavaná plocha VV, š.p. 

537/28 Iné VV, š.p. 
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Výkaz informačného charakteru dotknutých pozemkov bol vyhotovený podľa máp s mierkou 1:10000.  

 

Okrem toho počet neidentifikovaných dotknutých pozemkov je 6 ks. 

 

Dunakiliti 

 

Existujúce zariadenia: 

 

Z Dunakiliti k protipovodňovej hrádzi vedie cesta Gyümölcsös. Po protipovodňovej hrádzi sa začína 

cca 2,3 km dlhá prevádzková cesta v správe ÉDU-VIZIG, prostredníctvom ktorej sa dá dostať k hati 

Dunakiliti. 

 
Obrázok č. 4-1-1: cesta vedúca k hati pri Dunakiliti  

 

V úseku 2+663,5 km prevádzkovej cesty hate sa nachádza most Dunajského ramena Szigeti, a v úseku 

3+141 km most kanála Szivárgó. Mosty boli postavené v rokoch 1979-80, ako súčasť len čiastočne 

realizovaného Vodného diela Dunakiliti - Gabčíkovo, v súčasnosti sú v správe Észak-Dunántúli 

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 

 

Prevádzková cesta: 

Pri predmostí mostov sa vozovka prepadla, resp. popraskala v miere ohrozujúcej bezpečnosť dopravy 

(obrázok č. 4.1-1). Stav vozovky môže prípadná stavebná prevádzka len zhoršiť. 

 

Navyše nikde nie je namaľované dopravné značenie (čiara) (pozri obrázok č. 4.1-1). 
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Obrázok č. 4-1-1: Povrch vozovky v línii predmostia zo strany Dunakiliti v úseku 3 + 141 km pri moste 

kanála Szivárgó 

 

Most ramena Dunaja Szigeti v úseku 2 + 663,5 km prevádzkovej cesty hate Dunakiliti:  

 

Most bol naprojektovaný v roku 1978 spol. UVATERV podľa Mostných predpisov verejných 

komunikácií z roku 1968 pre zaťaženie „A“ (800 kN), a postavený v r. 1979-80 spol. Hídépítő Vállalat. 

Most s 13 otvormi má celkovú dĺžku 298,20 m, s kontinuálnymi podperami, s 7,50 m širokou 

vozovkou, na oboch stranách s 50 cm širokým (užitočná šírka) vyvýšeným okrajom. Uhol prekríženia 

je 90°.  

Most charakterizuje široké použitie železobetónových prefabrikovaných konštrukcií: okrem mostných 

trámov, okrajových prvkov a pylónov, boli prefabrikované aj kalichové pätky, trámy a preklady 

predmostia a pilierov.  

 

 
Obrázok č. 4-1-2: Most na ramene Dunaja Sziget 
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Most väčšinou používa iba cieľová doprava, preto je dopravné zaťaženie konštrukcie oveľa menšie, než 

dopravné zaťaženia mosta nachádzajúceho sa na cestnej komunikácii. Napriek tomu sa v posledných 

25 rokoch, od jeho uvedenia do prevádzky, vytvorilo množstvo chýb. 

Na základe preskúmaní mosta Fakultou Výstavby konštrukcií Univerzity István Széchenyi sa dá 

skonštatovať, že most nemá také poškodenie, kvôli ktorému by sa znížila jeho nosná kapacita. Z 

hľadiska bezpečnosti dopravy nastala nebezpečná situácia v dôsledku vzniknutej dutiny pod 

vyrovnávacou doskou predmostia na strane Dunakiliti, čo je nutné rýchlo opraviť. 

Stav konštrukčných prvkov mosta, z hľadiska charakteru a veľkosti poškodení, sa nelíši významne od 

stavu mostov podobného veku a podobnej konštrukcie. 

 

Most pri kanály Szivárgó v úseku 3 + 141 km  prevádzkovej cesty hate Dunakiliti 

 

Most bol naprojektovaný v roku 1978 spol. UVATERV podľa Mostných predpisov verejných 

komunikácií z roku 1968 pre zaťaženie „A“ (800 kN), a postavený v r. 1979-80 spol. Hídépítő. 

Most s 3 otvormi má celkovú dĺžku 81,60 m, s kontinuálnymi podperami, s 7,50 m širokou vozovkou, 

na oboch stranách s 50 cm širokým (užitočná šírka) vyvýšeným okrajom. 

Uhol prekríženia sa v dôsledku oblúkovitého pôdorysu mení, je cca 90°. 

 

 
Obrázok č. 4-1-3: Most pri kanály Szivárgó 

 

Most charakterizuje široké použitie železobetónových prefabrikovaných konštrukcií: okrem mostných 

trámov, okrajových prvkov a pylónov, boli prefabrikované aj kalichové pätky, trámy a preklady 

predmostia a pilierov.  

Most väčšinou používa iba cieľová doprava, preto je dopravné zaťaženie konštrukcie oveľa menšie, než 

dopravné zaťaženia mosta nachádzajúceho sa na cestnej komunikácii. Napriek tomu sa v posledných 

25 rokoch, od jeho uvedenia do prevádzky, vytvorilo množstvo chýb. 
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Na základe preskúmaní mosta Fakultou Výstavby konštrukcií Univerzity István Széchenyi sa dá 

skonštatovať, že most nemá také poškodenie, kvôli ktorému by sa znížila jeho nosná kapacita. V 

dôsledku kolízie vozidla sa jeden mostný trám značne poškodil, je nutné ho urýchlene opraviť. 

Stav konštrukčných prvkov mosta, z hľadiska charakteru a veľkosti poškodení, sa nelíši významne od 

stavu mostov podobného veku a podobnej konštrukcie. 

 

Opis hate Dunakiliti 

 

Hať Dunakiliti je súčasťou Vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros (VDG). Podstatou technickej a 

prevádzkovej koncepcie je, že systém pozostávajúci z vodného diela Nagymaros a z vodného diela 

Gabčíkovo tvorí jednotné dielo, ktorého prevádzku je možné regulovať pomocou hate postavenej na 

území  Maďarska, pri Dunakiliti. Podľa Spoločnej investičnej úlohy hať pri Dunakiliti je vodným 

dielom na reguláciu hornej časti diela Gabčíkovo, ktorú mal spájať s elektrárňou Gabčíkovo 

prevádzkový kanál.  Vodné dielo Gabčíkovo má dvojkomorový plavebný systém, a osem turbín. Tu sa 

vykonáva a malo by sa vykonávať konečné preplavovanie lodí cez plavebné komory, a výroba 

elektrickej energie. Podľa plánov mala hať pri Dunakiliti zabezpečovať pre vodnú elektráreň 

Gabčíkovo  hladinu potrebnú k prevádzkovaniu turbín, mala odvádzať záplavy na Dunaji prevyšujúce 

maximálnu hladinu kapacity vodnej elektrárne Gabčíkovo, v daných prípadoch aj ľad prichádzajúci z 

vodnej nádrže, a mala zabezpečiť aj dodávanie vody na záplavové územie v objeme 0-200 m
3
/s 

prostredníctvom pomocnej plavebnej komory, a mala zabezpečiť aj dodávky vody starého Dunaja z 

vodnej nádrže. Dočasnou úlohou by bolo prelodenie lodí v období, kým sa v prevádzkovom kanály 

nevytvorí dostatočne vysoká hladina potrebná k prelodeniu, respektíve kým prebiehajú skúšky 

uvedenia do prevádzky celého zariadenia.  

Hať je aktuálne prostredníctvom navýšeného dna koryta v úseku Dunaja pri 1843,0 rkm hlavným 

prostriedkom zabezpečovania vody v záplavovom území, a okrem toho znižuje aj hladinu záplav. Dno 

koryta navýšili v júni 1995, v čoho dôsledku sa hladina Dunaja medzi 1843,0 rkm a 1852,0 rkm 

zvýšila, a dá sa ju prostredníctvom hate v Dunakiliti čiastočne aj regulovať. V dôsledku zvýšenia 

hladiny prostredníctvom dvoch bočných ramien sa na úseku 1845,4 a 1845,9 rkm umožní gravitačné 

doplnenie vody ramien v záplavovom území, čo zabezpečí vhodný prietok v systéme. Výstavba 

samotnej hati Dunakiliti sa začala v roku 1984 a v roku 1989 sa prerušila, jej definitívne dokončenie sa 

doteraz nerealizovalo. V roku 1995, keď budovali navýšenie dna koryta, sa dokončilo aj asfaltovanie 

konštrukcie vozovky.  

Hať dnes neplní svoju pôvodnú úlohu, ale stala sa kľúčovým dielom pri zabezpečovaní vodného 

objemu na záplavovom území.  
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Obrázok č. 4-1-4: hať Dunakiliti  

 

Hydrografické údaje: Prevádzkovaním vodného diela je možné zabezpečiť doplnenie hladiny vody na 

záplavovom území regulovateľným spôsobom.  To počas normálnej prevádzky znamená, že 

regulovaním diela v súlade s predpismi plánovanej prevádzky, pri stanici na meranie hladiny Helena 

regulujú hladinu vody medzi 121,80 a 122,90 Bpv.  

V prípade záplav treba udržiavať predpísanú hladinu vody otvorením ďalších otvorov hate, ktoré ešte 

neboli súčasťou danej regulácie. Ak je prietok odovzdaný do koryta Dunaja nižší, než je predpísaný v 

maďarsko-slovenskej dohode, tak bude voda dodávaná predovšetkým do záplavového územia 

Szigetköz. Hať bola vybudovaná na 1842,0 rkm Dunaja, v priereze.  

Skladá sa z dvoch hlavných častí, z hate a pomocnej plavebnej komory.  Hať disponuje šiestimi 

otvormi, siedmy otvor je možné prevádzkovať aj ako dočasnú plavebnú komoru, aj ako otvor pre 

prevádzku hate. K siedmemu otvoru v smere dolného toku sú pomocou dilatácie napojené steny 

pomocnej plavebnej komory. Zo steny plavebnej komory na pravom brehu vychádza vodné dielo na 

dodávky vody na záplavové územie.  

Vodné dielo pôvodne pri svojej funkcii regulovania hladín malo fungovať aj ako dielo na znižovanie 

hladiny záplav. Aktuálne v súlade s protipovodňovým plánom regiónu sa môže stať nevyhnutným 

prevádzkovanie hate aj v prípade povodní, keďže v dôsledku výstavby sa kapacita povodňových 

prietokov znížila, čo sa dá zlepšiť otvorením hate. V prípade normálnej zimy netreba počítať s 

vytvorením ľadu a pohybom ľadových krýh, keďže z Čunovskej priehrady prichádza voda s teplotou 

nad 0 
o
C, a na vytvorenie značného množstva ľadu je krátky úsek nad haťou. Vodné dielo pri Čunove v 

jeho aktuálnej podobe nie je vhodné na prepúšťanie ľadov. V prípade dlhotrvajúcej zimy treba zabrániť 

preklopeniu ľadu, takým spôsobom, že hladinu hlavného koryta znížia pod 122,40 Bpv nad navýšením 

dna koryta, tým sa prepúšťanie ľadu realizuje cez hať.  

Stanice na meranie hladiny potrebné k prevádzkovaniu hate sú: pri Rajke v 1848,4 rkm Dunaja (0 bod 

122,58 Bpv), „Dunakiliti-külső“ pri 1842,3 rkm, pri Dobrohošti v 1839,2 rkm, ktoré sa odčítavajú 

klasickým spôsobom, a tzv. stanica na meranie hladiny Helena v úseku prietoku sústavy vedľajších 

ramien, ktorá sa odčítava klasicky aj automaticky prostredníctvom rádiového signálu.  
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Prevádzkové úlohy: Hať Dunakiliti a navýšenie dna koryta ešte nedisponuje konečným len dočasným 

prevádzkovým poriadkom. Dočasný prevádzkový poriadok bol vytvorený na základe obsahu povolenia 

navýšenia koryta a Slovensko-Maďarskej dohody z roku 1995 (ďalej len Dohoda). Podľa Dohody, v 

závislosti od objemu vody prichádzajúcej do úseku Dunaja v Devíne, sa zapíše na jednotlivé mesiace 

rozdelenie vody, v prípade splnenia určitých hydrologických a technických podmienok. Dočasný 

prevádzkový poriadok určuje úlohy v prípade 3 základných prevádzkových stavoch aj v prípade 

mimoriadnej prevádzky.   

 

Jednotlivé prevádzkové podmienky určuje prietok v Devíne:  

 I. prevádzkový stav: Q Devín < 4600 m
3
/s  

 II. prevádzkový stav: 4600  

 III. prevádzkový stav: 5300 <Q Devín 

I. prevádzkový stav, normálna prevádzka do prietoku 4600 m
3
/s slovenská strana pri kalkulovanej 

kapacite prevádzkového kanála je schopná postupovať podľa dohody, a nemusí prepúšťať 

nadbytočný prietok do koryta Dunaja. Prvou úlohou je v prípade prevádzkovania hate určiť 

veľkosť odberu vody na záplavovom území. Potrebu vody záplavového územia určili 

projekciou strednej hladiny vody z 50-ich  rokov na sústavu vetiev záplavového územia. V 

takomto prevádzkovom stave treba určiť veľkosť odberu vody záplavového územia patriaceho k 

Devínskemu prietoku, a následne k tomu prináležiacu hladinu na stanici Helena. Spravovanie 

hate treba realizovať takým spôsobom, aby pri 1845,4 rkm a 1845,9 rkm sa na záplavové 

územie dostalo také množstvo vody, aby pri stanici na meranie hladiny Helena bola hladina 

vody na vhodnej úrovni.  Výnimky sú dovolené len v odôvodnenom prípade.   

II. prevádzkový stav, zriedkavá prevádzka. V tomto prípade sa do koryta Dunaja dostáva prietok 

vyšší ako 600 m
3
/s, ale vo výnimočnom prípade s úplným otvorením hate je možné zachovať 

množstvo odberu vody záplavového územia do cca 150 m3/s. Avšak možnosť regulácie sa 

znižuje.  Ak predpovede ukazujú ďalšie zvyšovanie, tak je nutné množstvo vody prichádzajúce 

na záplavové územie, v záujme znižovania škôd, zvýšiť. V prípade núdzového stavu je možné 

zapojiť aj  plavebné komory. V takom prípade reguláciu vody je možné realizovať na základe 

údajov stanice na meranie hladiny Helena na záplavovom území a stanice Dobrohošť v 

hlavnom koryte.   

III. prevádzkový stav, zriedkavá prevádzka V takomto prevádzkovom stave sa hladina vody v 

hlavnom koryte v závislosti od prietoku zvýši, a postupne sa vyleje na záplavové územie.  Hať, 

aj otvor plavebnej komory treba nechať otvorené, aby bol rozdiel medzi hladinou vody na 

záplavovom území a hlavnom ramene čím menší, pre škodlivé krížové toky.  Opätovný vstup 

hate do regulácie vody je možné realizovať na základe údajov stanice na meranie hladiny 

Helena na záplavovom území a stanice Dobrohošť v hlavnom koryte.  

 

Územie ohraničené prevádzkovým kanálom a korytom starého Dunaja 

 

Z hate Dunakiliti na územie ohraničené prevádzkovým kanálom a korytom starého Dunaja (ostrov) 

vedie cca 180 m dlhá betónová cesta, odkiaľ pokračuje ako štrková cesta, a neskôr jeho vetvy 

pokračujú niekoľko sto metrov ďalej do neudržiavaného vegetačného územia.   
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Obrázok č. 4-1-4: Územie ohraničené prevádzkovým kanálom a korytom starého Dunaja 

 

Vlastnícke vzťahy 

 

Územia, technické diela dotknuté projektom sú vo vlastníctve Maďarského štátu, a ich správcom je 

spol. ÉDU-VIZIG. 
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1.1. Uchádzač predloží dokument vo forme Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení podpísaný 

uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.  
1.2. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo, ktorej predmetom bude 

záväzok budúceho zhotoviteľa poskytnúť plnenie v súlade s ustanoveniami § 536 a násl. zákona  

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

1.3. Uchádzači berú na vedomie skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle  

§ 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti 

zverejňovania faktúr a objednávok a berú na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného 

zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony a predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich 

identifikačných údajov uvedených na zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje. 

1.4. Uzavretá Zmluva o dielo nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a ponukou 

predloženou úspešným uchádzačom. 

1.5. Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným 

verejným obstarávateľom. 

 

Minimálny obsah zmluvných podmienok: 

      

ZMLUVA O DIELO  

číslo: 2013/5200/2490 

  

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších 

predpisov  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.  Objednávateľ:  

Sídlo: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

Karloveská 2, 84204 Bratislava-Karlova Ves 

V zastúpení:  Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditeľ štátneho podniku 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu : 

UniCredit Bank Slovakia, a. s. 

6602639001/1111 

IČO:  00156752 

DIČ: 2020480198 

IČ DPH: SK22020480198 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Pš, vložka  

č. 32/B. 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

         

2.  Zhotoviteľ: 

Sídlo: 

  

V zastúpení:   

Bankové spojenie: 

Číslo účtu : 
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IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zapísaný v Obchodnom registri  Okresného súdu ............., oddiel: ........, vložka č. ........../ 

živnostenskom registri Obvodného úradu v ....................., č. živnostenského registra ................ 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

Uvedené zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú túto Zmluvu o dielo pod názvom: 

 

„Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti“ 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

2.1 Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb postupom užšej súťaže, predmetom 

ktorej je zhotovenie diela v rámci projektu „Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – 

Dunakiliti“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na poskytnutie predmetnej zákazky 

bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie S xxx zo dňa xx/xx/2014 pod značkou 

2014/S xxx-xxxxxx a vo Vestníku verejného obstarávania č. xxx/2014 zo dňa xx/xx/2014 pod 

značkou xxxxx - MSS. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj 

zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených do predmetného postupu 

zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy  prejavujú svoju vôľu dohodnúť 

podmienky a spôsob realizácie predmetu tejto zmluvy v zmysle vyhlásenej užšej súťaže. 

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pod názvom: „Most pre peších a 

cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti“ bližšie špecifikované v bode 3.2 tohto článku zmluvy (ďalej 

aj „dielo“) a zhotovené dielo protokolárne odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa za 

riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatiť cenu podľa článku IV. tejto zmluvy. 

3.2 Dielo pozostáva z nasledovných častí: 

3.2.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie DÚR/DSZ vrátane potrebných prieskumov 6x v 

papierovej forme a 1x na CD v elektronickej forme (CD vo formátoch dwg, doc, xls,...), 

ktorej neoddeliteľnú súčasť tvorí: 

3.2.1.1 Geodetický elaborát, ktorý obsahuje: 

- kópie máp z katastra nehnuteľností overených Okresným úradom – katastrálnym 

odborom  

- kópie máp z PK overených Okresným úradom – katastrálnym odborom  

- zoznam vlastníkov a užívateľov všetkých dotknutých pozemkov, vrátane 

dokladov o vlastníkoch LV, EL (kolková známka)     

- identifikáciu všetkých dotknutých pozemkov (č. parcely, druh pozemku, LV, 

EL, vlastník, užívateľ podľa KN, PK) 

3.2.1.2 Geodetické zameranie (výškopisné a polohopisné zameranie) záujmového 

územia vrátane zamerania a vytýčenia podzemných vedení správcami sietí 3x v 
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papierovej forme a 1x na CD v elektronickej forme (CD vo formátoch dwg, doc, 

xls,...) 

3.2.2 Uskutočnenie inžinierskej činnosti pre zabezpečenie územného rozhodnutia 

3.2.3 Vypracovanie projektovej dokumentácie DSP vrátane potrebných prieskumov a dokladov 

pre majetko-právne vysporiadanie dotknutých pozemkov 6x v papierovej forme a 1x na 

CD v elektronickej forme (CD vo formátoch dwg, doc, xls,...) 

3.2.4 Uskutočnenie inžinierskej činnosti pre zabezpečenie stavebného povolenia 

3.2.5 Uskutočnenie majetko-právneho vysporiadania pre účely zabezpečenia stavebného 

povolenia 

3.2.6 Vypracovanie dokumentácie na ponuku (bez DRS). 

3.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať aj ďalšie činnosti, ktoré nie sú uvedené v bode 3.2 tohto článku 

zmluvy, avšak podmieňujú získanie potrebných povolení pre zahájenie výstavby mosta pre 

peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti. 

 

Článok IV. 

Termíny a miesto plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa článku III. tejto zmluvy do 7 mesiacov odo dňa 

účinnosti tejto zmluvy. 

4.2 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínmi plnenia podľa tejto zmluvy po dobu, po ktorú nebola 

poskytnutá súčinnosť objednávateľa podľa bodu 7.2 článok VII. tejto zmluvy. 

4.3  Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v prípade vážnych prevádzkových alebo hydrologických pomerov 

na toku Dunaja/Váhu, ktoré vážne ovplyvňujú zhotovenie diela, primerane posunúť termín prác 

alebo práce prerušiť na primeranú dobu, o čom je povinný objednávateľa bezodkladne písomne 

informovať. O túto dobu sa posunie dohodnutý termín ukončenia realizácie diela a po túto dobu 

nie je zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela. 

4.4 Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je sídlo objednávateľa podľa bodu 1.1 článku I tejto 

zmluvy. 

 

Článok V. 

Cena 
5.1 Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu článku II. zmluvy je stanovená v zmysle zákona  

č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vykonávacej vyhlášky MF SR k zákonu o cenách  

č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, v zmysle Uznesenia vlády SR č. 653 k zvýšeniu 

transparentnosti verejného obstarávania z 24.09.2010, a to vo výške: 

 

............................. Eur bez DPH 

(slovom: ................................ eur) 

v nasledovnom členení: 

 

P.č. Položka Cena v Eur bez DPH 

1 bod 3.2.1 článok III. tejto zmluvy  

2 bod 3.2.2 článok III. tejto zmluvy  

3 bod 3.2.3 článok III. tejto zmluvy  

4 bod 3.2.4 článok III. tejto zmluvy  

5 bod 3.2.5 článok III. tejto zmluvy  
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6 bod 3.2.6 článok III. tejto zmluvy  

Celková cena v Eur bez DPH pre položky č. 1 až č. 6 :  

 

5.2 V cene uvedenej v bode 5.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené 

náklady, súvisiace so zhotovením diela a primeraný zisk zhotoviteľa, okrem iného aj náklady 

vyplývajúce zo spôsobu realizácie prác, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia 

a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika 

pri realizácií prác za sťažených podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady 

súvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené. 

5.3 K cene uvedenej v bode 5.1 tohto článku zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných 

predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 

6.1 Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavená zhotoviteľom a preukázateľne doručená 

objednávateľovi. Fakturované môže byť len skutočne vykonané dielo, alebo jeho skutočne 

vykonané ucelené časti. Platba bude vykonaná výlučne bezhotovostne na bankový účet 

zhotoviteľa uvedený vo faktúre. 

6.2 Ak to predmet tejto zmluvy umožňuje, môže zhotoviteľ po dohode s objednávateľom fakturovať 

aj ucelené časti diela podľa článku II. tejto zmluvy. V takom prípade je zhotoviteľ povinný 

vystaviť a preukázateľne doručiť objednávateľovi čiastkové faktúry, a to najneskôr do 15 dní odo 

dňa ukončenia a odovzdania ucelenej časti diela. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr 

bude oboma zmluvnými stranami podpísaný „Akceptačný protokol“, v ktorom musí byť uvedený 

druh vykonaných prác resp. služieb, ako aj vopred písomne dohodnutá cena za ucelenú časť diela 

aj termín jej odovzdania 

6.3 Zhotoviteľ do 15 dní odo dňa ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi vystaví 

a preukázateľne doručí objednávateľovi faktúru/konečnú faktúru. Neoddeliteľnou súčasťou 

faktúry/konečnej faktúry bude „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom“. V prípade 

ak bude zhotoviteľ fakturovať aj ucelené časti diela, musí konečná faktúra obsahovať aj 

rekapituláciu všetkých dovtedy fakturovaných čiastok. 

6.4 Všetky faktúry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti ustanovené 

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, údaje v zmysle 

Obchodného zákonníka, údaje v zmysle tejto zmluvy, číslo tejto zmluvy a číslo bankového účtu 

uvedené v článku I. tejto zmluvy. 

6.5 Ak akákoľvek faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy (ďalej aj „faktúra“) nebude obsahovať 

náležitosti dohodnuté v tejto zmluve má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na 

prepracovanie. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť v súlade 

s bodom 6.6 tohto článku zmluvy začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej 

faktúry. 

6.6 Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je do 30 dní odo dňa jej preukázateľného 

doručenia objednávateľovi. 

6.7 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu objednávateľa je v lehote 

uvedenej v bode 6.6 tohto článku zmluvy. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok, 

alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na najbližší 

nasledujúci pracovný deň. 
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6.8 V prípade potreby naviac prác sa za naviac práce považujú práce, ktoré bezprostredne nadväzujú 

a súvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorých nevyhnutnosť realizácie pre riadne dokončenie 

predmetu zmluvy sa zistí až po uzavretí zmluvy. Tieto práce budú ocenené zhotoviteľom 

a predložené objednávateľovi na schválenie. Ocenené naviac práce písomne schválené 

objednávateľom budú zrealizované až po uzavretí písomného dodatku k tejto zmluve, v opačnom 

prípade uskutočnené naviac práce vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady, ktoré mu objednávateľ 

nie je povinný uhradiť. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady, v ktorých by 

okamžitým nezrealizovaním naviac prác došlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo by 

došlo ku škodám na majetku alebo na životnom prostredí. Následne bude uzatvorený písomný 

dodatok k tejto zmluve. 

6.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by 

objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadväznosti na ust. § 69b 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení za daňovú povinnosť 

zhotoviteľa vzniknutú z DPH, ktorú zhotoviteľ objednávateľovi fakturoval k cene podľa tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá riadne daňové priznanie a v prípade 

vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie miestne príslušnému finančnému úradu do 

určenej lehoty splatnosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH 

vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne 

vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebude môcť 

zaplatiť. 

6.10 Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry vystavenej 

zhotoviteľom v prípade, že zhotoviteľ je v priebehu plnenia tejto zmluvy zverejnený v zozname 

vedenom Finančným riaditeľstvom SR v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia. Objednávateľ je 

v takomto prípade oprávnený zadržať DPH z vystavených faktúr až do dňa, kým zhotoviteľ 

nepreukáže opak. 

 

Článok VII. 

Spôsob a podmienky vykonania diela 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s pokynmi objednávateľa, ktoré 

vyplývajú z jeho kontrolnej a koordinačnej činnosti. Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom 

tejto zmluvy boli jeho pracovníci oboznámení s miestom plnenia a boli oboznámení s 

podmienkami vykonania diela. 

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť všetky podmienky na to, aby zhotoviteľ mohol dielo podľa 

tejto zmluvy riadne a včas vykonať. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu platnosti tejto 

zmluvy so zhotoviteľom spolupracovať a poskytovať mu všetku potrebnú dostupnú 

dokumentáciu a súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto 

zmluvy. 

7.3 Zhotoviteľ do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy odovzdá objednávateľovi 

zábezpeku na vykonanie diela vo výške 5 % celkovej ceny bez DPH podľa bodu 3.1. článok III 

tejto zmluvy vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej objednávateľom. 

Zábezpeka musí obsahovať záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo a musí byť platná, účinná a 

vymáhateľná do dátumu vydania „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom“. 

Objednávateľ vráti zábezpeku na vykonanie diela do 30 dní po vydaní „Zápisu o odovzdaní 

a prevzatí diela objednávateľom“ (v prípade preberania a odovzdania diela ako celku) alebo 

poslednej časti diela (v prípade preberania a odovzdania diela po častiach). 
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7.4 Zhotoviteľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí budú koordinovať všetky práce v zmysle 

predmetu tejto zmluvy: 

- ..................., č. tel. .................... 

7.5 Objednávateľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení kontrolovať vykonávanie 

diela, preberať dielo alebo ucelené časti diela, vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa, sledovať 

termíny odstránenia vád a nedorobkov a rokovať vo veciach technických:  

- ...................., č. tel. ..................... 

- ...................., č. tel. ..................... 

7.6 Zmeny v zodpovedných osobách, je každá zmluvná strana povinná nahlásiť druhej zmluvnej 

strane do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom takáto zmena nie je podmienená 

uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve. 

7.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, vrátane kontroly výroby v priestoroch 

zhotoviteľa. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi 

povinnosťami uvedenými v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ 

odstránil zistené nedostatky vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo ďalej vykonával 

spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.  

7.8 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia s dôsledkom omeškania a 

predĺženia času plnenia. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, ktoré mu 

znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom čase, je zhotoviteľ 

povinný to písomne oznámiť bez zbytočného odkladu objednávateľovi. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie ucelenej časti diela, alebo 

riadne zhotoveného diela najneskôr štyri pracovné dni pred dňom začatia preberacieho konania. 

Objednávateľ nie je povinný výzvu na prevzatie ucelenej časti diela akceptovať. 

7.10 Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo jeho riadnym, včasným a úplným ukončením 

a odovzdaním diela objednávateľovi. V prípade odovzdania ucelenej časti diela je podkladom pre 

odovzdanie „Akceptačný protokol“. V prípade odovzdania celého diela je podkladom pre 

odovzdanie „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom“.  

7.11 Objednávateľ vyhotoví o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela „Zápis o odovzdaní a prevzatí 

diela objednávateľom“, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán uvedení 

v bode 7.4 a 7.5 tohto článku zmluvy. 

7.12 Objednávateľ má právo, nie povinnosť, prevziať dielo aj s vadami a nedorobkami, pokiaľ tieto 

sami o sebe, ani v spojení s inými, nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke diela. 

7.13 Zmluvné strany sa dohodli, že „Akceptačný protokol“ a „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela 

objednávateľom“ bude obsahovať najmä: 

a) predmet a číslo tejto zmluvy, 

b) súpis zistených vád a nedorobkov, 

c) dohodu o spôsobe a termínoch odstránenia vád a nedorobkov, ktoré na tento účel určí 

objednávateľ,  

d) súpis odovzdaných dokladov – atesty, pasporty a certifikáty platné na území SR, prípadne 

zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, dokumentácia 

skutočného vyhotovenia, realizačný projekt, zisťovací protokol a sprievodnú dokumentáciu 

e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela ako celku začína plynúť záručná doba 

a určenie termínu skončenia záručnej doby
1
.  

                                                 
1
 Neplatí pre „Akceptačný protokol“ 
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7.14 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi všetky atesty, revízne 

správy, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, dokumentáciu skutočného vyhotovenia, 

v ktorej sú zaznamenané všetky prípadné zmeny vzniknuté pri vykonávaní diela oproti pôvodne 

predloženej projektovej dokumentácii, návod na prevádzku a údržbu zariadenia a všetky ďalšie 

doklady súvisiace so zhotovovaním diela. 

 

Článok VIII. 

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prináleží od začiatku zhotovovania diela 

objednávateľovi. 

8.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa až dňom riadneho 

odovzdania vykonaného diela ako celku objednávateľovi. 

 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady diela, záruka a záručná doba 

9.1 Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto zmluvou 

a nezodpovedá účelu, na ktorý bolo dielo zhotovené alebo svojím rozsahom nezodpovedá 

rozsahu stanovenému touto zmluvou. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody 

na diele na objednávateľa ako aj za akékoľvek vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela 

v záručnej dobe. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi aj za škodu (vrátane finančných strát), 

ktoré vznikli objednávateľovi v dôsledku vád na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

9.3 Zhotoviteľ sa zaručuje počas záručnej doby, že dielo je bez akýchkoľvek vád, je vykonané 

kvalitne a odborne, pričom zodpovedá podmienkam tejto zmluvy a príslušným platným 

predpisom. Pre  záručnú dobu na dielo platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodný zákonník) v platnom znení. Záručná doba začína plynúť okamihom prechodu 

nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa. (Podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí 

diela objednávateľom“), pričom záručná doba je stanovená na 3 mesiace. 

9.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného 

užívania zo strany objednávateľa alebo tretích osôb. 

9.5 Záručná doba sa predlžuje o počet kalendárnych dní, počas ktorých nebolo  možné predmet 

zmluvy riadne užívať po dobu dlhšiu než 24 hodín, ak táto nefunkčnosť bola spôsobená vadou 

v záručnej dobe, riadne oznámenou objednávateľom zhotoviteľovi. 

9.6 V prípade riadne oznámenej reklamovanej vady predmetu zmluvy má objednávateľ právo 

požadovať bezplatné odstránenie vady a zhotoviteľ má povinnosť vadu bezplatne odstrániť. 

Reklamované vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v termíne do 15 dní odo dňa doručenia 

písomnej reklamácie objednávateľa zhotoviteľovi. V prípade, že to umožňuje povaha a rozsah 

vady, má objednávateľ právo určiť v písomnej reklamácii lehotu kratšiu ako 15 dní a zhotoviteľ 

je povinný túto lehotu dodržať. V prípade, ak si povaha a rozsah vady vyžaduje dlhšiu lehotu na 

odstránenie vady, zmluvné strany sa dohodnú na primeranej lehote pre odstránenie vady. Ak sa 

zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote, platí 15 dňová lehota pre odstránenie vady. 

9.7 Reklamácia objednávateľa musí byť podaná výlučne písomne a v záručnej dobe, inak je neplatná. 

9.8 V prípade sporu o zodpovednosť za vadu je zhotoviteľ povinný reklamovanú vadu odstrániť 

v primeranom termíne určenom objednávateľom. Úhradu nákladov spojených s odstránením 

vady bude znášať zmluvná strana, ktorá bude neúspešná v spore. 
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9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady aj v prípade, ak práce, resp. ich časť vykonávala tretia osoba 

(napr. subdodávateľ zhotoviteľa). 

 

Článok X. 

Náhrada škody 

10.1 Zmluvná strana ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu 

tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. Zmluvná strana nie je povinná nahradiť škodu ak preukáže, že porušenie 

povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.  

10.2 Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody 

v celom rozsahu aj v prípade, že ide o porušenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktorú sa 

vzťahuje zmluvná pokuta. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie zmluvy riadiť svoje činnosti a manipulovať s náradím, 

materiálom a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov objednávateľa a už 

zrealizovaných prác, ako ani k poškodeniu majetku tretích osôb. Za vzniknutú škodu zodpovedá 

zhotoviteľ v plnom rozsahu. Škody, ktoré spôsobí zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia na 

majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, je povinný zhotoviteľ odstrániť na svoje 

náklady v primeraných termínoch určených objednávateľom.  

10.4 Ak zhotoviteľ neodstráni škody spôsobené na majetku objednávateľa alebo na majetku tretích 

osôb v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve, je objednávateľ oprávnený tieto škody 

odstrániť sám, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady s tým 

súvisiace na základe osobitnej faktúry vystavenej objednávateľom, ktorej lehota splatnosti je do 

30 dní od jej preukázateľného doručenia zhotoviteľovi. 

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím 

osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za 

škodu“). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je vo výške ceny podľa 

bodu 5.1 článok V. tejto zmluvy. Zhotoviteľ do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy predloží objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia 

zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je 

zhotoviteľ povinný udržiavať počas celej doby trvania zmluvy. Zhotoviteľ v plnej výške znáša 

prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích 

osôb, ktoré sú pričítateľné zhotoviteľovi. 

 

Článok XI. 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) 

11.1 Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je 

vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 a nasl. 

Obchodného zákonníka.  

11.2 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá zmluvná strana bez zbytočného odkladu 

upozorní druhú zmluvnú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej moci. Zmluvná 

strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, využije všetko svoje úsilie na nápravu situácie a na 

odstránenie príčiny svojej neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom rozsahu a v primeranom 

čase. Dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vyššej moci predlžujú o dobu jej 

pôsobenia. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, bez zbytočného odkladu oznámi 

druhej strane jej zánik.  
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11.3 Ak je trvanie vyššej moci dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnú nový termín plnenia 

písomným dodatkom k tejto zmluve alebo iným spôsobom upravia vzájomné oprávnené nároky. 

 

Článok XII. 

Sankcie  

12.1 V prípade omeškania s plnením predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa je objednávateľ 

oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, 

uvedenej v článku IV tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

12.2 V prípade omeškania úhrady faktúry objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený fakturovať úrok 

z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania. 

12.3 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vadu zistenú pri preberacom konaní v termíne určenom v 

„Akceptačnom protokole“ alebo v „Zápise o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom“ je 

objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: 

jednosto Eur) za každý aj začatý deň omeškania a každú jednotlivú vadu. 

12.4 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni písomne reklamovanú vadu, ktorá sa prejavila v záručnej 

lehote do 15 pracovných dní alebo vo vzájomne dohodnutej primeranej dlhšej lehote, je 

objednávateľ oprávnený, počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na odstránenie vád, 

fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za každý aj 

začatý deň omeškania a za každú jednotlivú vadu osobitne. 

12.5 Splatnosť uplatnených sankcií v zmysle tohto článku zmluvy je do 30 dní odo dňa 

preukázateľného doručenia príslušnej faktúry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budú 

uhrádzané výlučne bezhotovostne na bankové účty uvedené na faktúrach.  

 

Článok XIII. 

Ostatné ustanovenia 

13.1 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 

a dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.  

13.2 V prípade, ak zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa zabezpečuje plnenie jednotlivých častí 

zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu z tejto 

zmluvy, preukázateľne zaviazať i svojich subdodávateľov, pritom však nesie voči 

objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám. 

13.3 Zhotoviteľ preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa o 

zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s realizáciou diela, bez 

vedomia a súhlasu objednávateľa. Zamestnanci zhotoviteľa a jeho subdodávateľov môžu 

používať iba vyznačené a určené prístupové cesty a priestory pracoviska. 

13.4 Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní rešpektovať vyznačené zákazy fajčenia a zákaz prinášania 

a požívania akýchkoľvek alkoholických nápojov a omamných látok v objektoch objednávateľa. 

13.5  Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 

v platnom znení, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi časovo, vecne a miestne neobmedzenú 

licenciu (súhlas) na použitie diela spôsobmi uvedenými v ust. § 18 ods. 2 autorského zákona, 

pričom odplata za poskytnutie licencie je zahrnutá v cene za vykonanie diela. 

13.6  Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. 

z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 
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13.7 Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy viazaný zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a 

podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v platnom znení a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi SR. 

13.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom 

zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku zo dňa 06.02.2013, ktorú má objednávateľ uzavretú so spoločnosťou 

................................. ako poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: 

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby 

b) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby 

c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 

d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 

e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) tohto bodu zmluvy v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi SR a ES 

f) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby. 

Zhotoviteľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách so svojimi subdodávateľmi. 

 

Článok XVI. 

Porušenie zmluvných povinností a odstúpenie od zmluvy  

14.1 Porušením povinností dohodnutých zmluvnými stranami v zmluve jednou zo zmluvných strán 

vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká tiež 

ak je voči jednej zo zmluvných strán vyhlásené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvných 

strán vstúpila do likvidácie. 

14.2 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.  

14.3 V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa 

o tomto porušení dozvedela. 

14.4 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné:  

a)  ak zhotoviteľ preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu,  

objednávateľa, a to z dôvodov spočívajúcich na jeho strane (t.j. na strane zhotoviteľa), 

b)  ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom bol 

objednávateľom na porušenie povinností opakovane, min. dvakrát písomne upozornený 

a vyzvaný na odstránenie porušení, 

c)  ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s technickými normami a technickou 

dokumentáciou, pričom bol objednávateľom na porušenie povinností opakovane, min. 

dvakrát písomne upozornený a vyzvaný na odstránenie porušení, 

d)  ak zhotoviteľ mešká z dôvodov spočívajúcich na jeho strane s odovzdaním diela/ucelenej 

časti diela viac ako 30 kalendárnych dní,  

e)  ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou oprávnene a správne vystavenej faktúry zhotoviteľa 

po dobu viac ako 15 kalendárnych dní po lehote splatnosti faktúry. 

14.5 V prípade, že dôjde k porušeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, 

platia pri odstúpení od zmluvy pravidlá upravené príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 
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14.6 Oznámenie o odstúpení musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej zmluvnej strany 

a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia do sídla druhej zmluvnej strany uvedeného v tejto 

zmluve.  

14.7 V prípade odstúpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dočasného prerušenia plnenia z dôvodu 

porušenia zmluvy, zaplatí zmluvná strana porušiteľa druhej zmluvnej strane všetky preukázané 

náklady a škody, ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú. 

14.8 Ak oprávnená zmluvná strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, vzniká porušujúcej zmluvnej 

strane povinnosť pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy v tej časti, ktorá bola porušením dotknutá 

a uhradiť spôsobenú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s porušením záväzku. Oprávnená zmluvná 

strana môže dočasne prerušiť plnenie svojich záväzkov až do doby, pokým porušujúca zmluvná 

strana je v omeškaní a pokiaľ omeškané záväzky nesplní a nedohodne zmenu zmluvy z dôvodu 

dočasného prerušenia. 

 

Článok XV. 

Doručovanie 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje 

v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť 

prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná 

zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa takáto zásielka 

za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v 

mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo zmluvných 

strán uvedené v záhlaví zmluvy.  

 

Článok XVI. 

Záverečné ustanovenia 

16.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia právnymi 

predpismi SR, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom 

znení. 

16.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým 

dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený 

na rozhodnutie príslušnému súdu v zmysle ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. 

16.3 Akákoľvek zmena tejto zmluvy sa môže urobiť len formou chronologicky očíslovaných 

písomných dodatkov k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Podpisovať dodatky k zmluve 

sú oprávnené len štatutárne orgány oboch zmluvných strán. 

16.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

dve vyhotovenia. 

16.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho 

zákonníka. 

16.6 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že zmluva, objednávky 

a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne 

zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení 

ust. § 5a a § 5b. Za tým účelom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na vykonanie 

potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.  
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16.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite 

a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so zmluvou 

k nej pripájajú svoje podpisy.  

 

 

V Bratislave dňa                                                          V  .......................  dňa              

  

 

Objednávateľ:   Zhotoviteľ:  

 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,     ...................................... 

ŠTÁTNY PODNIK     

 

 

 

 

____________________________        ______________________________ 

          Ing. Ladislav Lazár            ...............................  

generálny riaditeľ štátneho podniku  .............................  

 


