
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY 

pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Mesto Sabinov, Mestský úrad 
Sídlo: Námestie slobody 57, Sabinov  

IČO: 00327735 

Kontaktná osoba: Ing. Marek Greš 

e-mail: marek.gres@sabinov.sk 

tel. č.: 051/4880 432 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

„Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Orkucany (lokalita Gazdašák)“ 
 

3. Druh zákazky: služba 

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 

Kód CPV:  Hlavný slovník:    71300000-1 inžinierske služby 
71250000-5 architektonické a inžinierske služby 

 

5. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Mesto Sabinov, Mestský úrad plánuje prípravu novej lokality na individuálnu bytovú výstavbu 

(rodinné domy) na pozemku bývalého školského majetku v miestnej časti Orkucany, lokalita 

„Gazdašák“. Na základe vyššie uvedeného mesto Sabinov ako verejný obstarávateľ realizuje 

verejné obstarávanie, ktorého predmetom je:  

Vypracovanie  projektovej  dokumentácie  pre  stavebné  povolenie stavby „Inžinierske siete 

a technická vybavenosť – IBV Orkucany (lokalita Gazdašák)“ 
 

Podrobný popis predmetu obstarávania je daný v Prílo he č. 1 tejto výzvy. 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  16 950,00 € bez DPH 

 
7. Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska: 

Uvedená služba je považovaná za nie bežne dostupnú službu na trhu, nakoľko na uvedenú službu 

je potrebná odborná spôsobilosť a vyhotovuje sa na základe konkrétnych potrieb a požiadaviek 

objednávateľa.   

 

8. Rozsah predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 

9. Rozdelenie predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

 

10. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 

 

11. Miesto dodania poskytovanej služby : 

Mesto Sabinov, Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01  Sabinov 

 

12. Lehota na pos kyt nut ie sl užb y: 
Najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 
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13. Hlavné podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov mesta Sabinov. 

 

14. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny 
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku 

(t. j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo 

verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené 

v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského 

jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady 

môžu byť predložené v pôvodnom, t. j. v českom jazyku). 

 

15. Lehota na predkladanie ponúk:  
Do 27.8.2020  do 15,00 hod. na adresu uvedenú v bode 1. v zalepenej obálke s 

heslom: „Súťaž – IBV Orkucany – NEOTVÁRAŤ“. 

Ponuku a požadované doklady žiadame doručiť poštou alebo osobne do podateľne 

verejného obstarávateľa: Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01  Sabinov 

- centrum prvého kontaktu. 
 

16. Vyhodnocovanie ponúk: 

Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. 

 

17. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2020 
 

18. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 odst.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. 

a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa §40 odst. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. 

z. Ustanovenie §11 tým nie je dotknuté. 

 

19. Spôsob určenia ceny 

Cena musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna, t. j. 

cena, ktorú nie je možné prekročiť. V cene budú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa stavby 

spojené s realizáciou predmetu zákazky, t. j. aj vedľajšie nákaldy za vyjadrenia a stanoviská 

dotknutých orgánov štátnej správy a správcov podzemných inžinierskych sietí. Celkovú cenu za 

realizáciu diela je potrebné uviesť  v Eurách ako: 

-   Cenu bez DPH, 

-   DPH   20%  

-   Cenu vrátane DPH. 

 

20. Obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
- Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 

telefón, e-mail, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá 

- vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú Prílohu č. 2 Výzvy na 

predkladanie ponúk „Cenová ponuka“, 

-  kópiu dokladu o výkone odbornej činnosti vo výstavbe na základe autorizácie - 

autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier podľa zákona č. 138/1992 

Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, resp. iný 

relevantný doklad. Kópia dokladu bude mať originál razítko a podpis autorizovanej osoby. 

-   návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení, podpísaný štatutárnym zástupcom 

uchádzača – Príloha č. 5 

 

 

21. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena v EUR s DPH 

 Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie to vo svojej ponuke. 

 



 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 

predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre 

požadovaný predmet zákazky. 

 

22. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 
Zmluva o dielo 

 
23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ: 

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované formou 
zadávania zákazky v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní, 

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky 

účasti  vo verejnom obstarávaní, 

-si vyhradzuje právo vyžiadať si od úspešného uchádzača predloženie ďalších dokladov 

preukazujúcich spôsobilosť uchádzača poskytovať predmet zákazky, resp. predloženie 

originálnych vyhotovení už predložených dokladov, 

- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je P  rí lo ho u č. 5 tejto   výzvy. 

Uchádzač môže podľa potreby návrh zmluvy o dielo doplniť a/alebo upraviť, avšak nesmie 

dopĺňať  a/alebo  upravovať  predmet  zákazky  a podmienky  uvedené  v tejto  výzve  na 

predkladanie  ponúk. Zároveň  nesmie  návrh  zmluvy  doplniť  a/alebo  upraviť  tak,  aby 

znevýhodňoval verejného obstarávateľa. Návrhy uchádzača na doplnenie resp. úpravu zmluvy 

budú zapracované do zmluvy až po ich odsúhlasení verejným obstarávateľom. 

 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

 
 

V Sabinove, dňa 20.8.2020 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Tuleja  

Vedúci referátu výstavby a 

územného plánovania 
 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 súťažných podkladov 
 

Opis predmetu obstarávania 

 
Predmetom zákazky sú všetky aktivity a činnosti súvisiace s projektovými  prácami, ktoré budú zahŕňať 

obstaranie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu: „Inžinierske siete a technická 

vybavenosť – IBV Orkucany (lokalita Gazdašák)“. Projektová dokumentácia bude vypracovaná 

podľa § 45 ods. 2 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu podľa § 9 

vyhlášky č. 453/2000 Z.z.. 

 

Požiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentácie: 

Podkladom pre spracovanie zákazky bude projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 

(koordinačná situácia vo formáte *.pdf  tvorí Prílohu č. 4,), budú v nej zahrnuté požiadavky 

vyplývajúce z územného rozhodnutia predmetnej stavby (tvorí prílohu tejto výzvy – Príloha č. 4). 

 

Predmet zákazky bude obsahovať: 

1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu, 

obsahujúca nasledovné časti v nasledovnom členení stavebných objektov: 

SO 01 Miestne komunikácie (v rátane napojenia lokality na cestu I/68) 

SO 02 Vodovod 

SO 03 Dažďová kanalizácia  

SO 04 Splašková kanalizácia 

SO 05 NN rozvody  

SO 06 Slaboprúdové (telekomunikáčné) rozvody 

SO 07 Verejné osvetlenie 

SO 08 STL plynovod 

2. Rozpočet stavby na základe aktuálnych cenníkových cien a výkaz výmer. 

3. Dokladová časť - Kladné (súhlasné) stanoviská od správcov podzemných inžinierskych sietí 

a dotknutých orgánov štátnej správy potrebných k vydaniu stavebného povolenia 

4. Majetkoprávna dokumentácia (Geometrický plán) – záber pozemkov a návrh rozparcelovania 

pozemkov na výstavbu rodinných domov. 

 
Oproti projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie je potrebné dopracovať (upraviť): 

1. dopracovať splaškovú kanalizáciu aj od bytových domov na Ul. Prídavková č. 4, 5 

a jestvujúcich obchodných prevádzok (stavebniny, mäso výroba), ktoré sú v súčasnosti 

odkanalizované cez riešenú lokalitu. K odkanalizovaniu predmetných objektov neexistujú 

žiadne dostupné mapové podklady. Výstavbou novej lokality sa ich doterajšie odkanalizovanie 

preruší preto je potrebné riešiť aj tieto objekty. 

2. Vyriešiť jestvujúce NN rozvody k existujúcim stavbám v riešenom území a zahrnúť do projektu 

ich prípadnú prekládku/ úpravu  (napr. prevádzka mäso výroba). 

3. Hĺadať alternatívne spôsoby odvedenia dažďových vôd z komunikácii ako do vsakovacích 

blokov pri záhradných chatkách pri železničnej trati. Už v súčasnosti hladina spodnej vody 

spôsobuje problémy so zamáčaním suterénov a pivníc záhradných chatiek. Odvedením 

dažďovej vody z celej lokality do vsakovacích blokov by sa hladina spodnej vody ešte zvýšila 

a zhoršili ich doterajšie problémy. Alternatívne neumeistňovať vsakovacie bloky v blízkosti 

záhradných chatiek. 

4. Vyriešiť zvedenie dažďových vôd z cesty I/68, resp.  z plánovanej stavby „Preložka cesty I/68) 

do riešenej lokality. 

5. Navrhnúť a odsúhlasiť dopravné napojenie riešenej lokality  na cestu I/68 aj bez dopravného 

prepojenia na Ul. Komenského mostom ponad potok Telek. 

6. Vypracovať hladinový režim pre prietok Q100 ročnej veľkej vody potoka Telek, odborne 

spôsobilou osobou s následným situovaním zástavby mimo zistené záplavové územie, alebo 

navrhnutím  a zrealizovaním príslušných protipovodňových opatrení na prietok Q100 storočnej 

vody. 

 

 



 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná  v celom rozsahu v zmysle platných noriem 

a vyhlášok. 

Rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne 

práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania projektovej dokumentácie. 

Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov 
a musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, 
plochy, kubatúry, množstvá a pod.). 

 

Prro jekto vá do kume nt ác ia bude vypr aco va ná a do daná v stupni: 

Projektová   dokumentácia   pre   vydanie   stavebného   povolenia. 
 

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ požaduje 

odovzdať grafickú i textovú časť PD: 

– v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach,  

– v elektronickej forme na 1  CD nosiči – grafickú a textovú časť vo formáte PDF, 
tabuľkovú časť vo formáte XLSX. 

 

 

 



 
 

 

Príloha č. 2 súťažných podkladov 
 

Cenová ponuka 

 

„Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie „Inžinierske siete a technická 

vybavenosť – IBV Orkucany (lokalita Gazdašák)“ 

 

 

Uchádzač: 
 

 

Názov dokumentácie 

 

Cena bez DPH 

 

DPH 20% 

 

Cena s DPH 

    

    

    

 

Cena spolu 
   

 

Poznámka: 

Ceny uvedené pri jednotlivých stavebných objektoch sú uvádzané v rátane nákladov na predrealizačné geodetické 

zameranie územia, nákladov na vypracovanie projektantského rozpočtu a výkazu výmer, nákladov na inžiniersku 

činnosť – získanie kladných vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí. 

 

 

V ..................., dňa .................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu 

 

  



 

  

Príloha č. 3 súťažných podkladov

 



 

  

Príloha č. 4 súťažných podkladov 

 
Podmienky vyplývajúce z územného konania: 

Dodržať podmienky stanoviska SPF pod č. SPFS/58916/2020/RO-28-004, SPFZ010581/2020 zo dňa 23.01.2020: 

 

 Po preštudovaní doručenej žiadosti a podkladov k nej Vám SPF – Regionálny odbor Prešov ako vlastník 

parcely KN C 112/6 nachádzajúcej sa v intraviláne k. ú. Orkucany oznamuje, že súhlasí s umiestnením 

stavby za podmienky, že: 

 Pozemok SPF nebude stavbou dotknutý 

 Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na 

základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný susedný pozemok SPF previesť na žiadateľa, 

zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s pozemkom SPF 

 Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s predmetným konaním vynaloží, sú jeho vlastnými 

nákladovými položkami. 

 

Dodržať podmienky záväzného vyjadrenia SSC IV,SC Košice dané v konaní: 

 

 S vydaním územného rozhodnutia na uvedenú stavbu súhlasíme. Požadujeme, aby pred stavebným 

konaním bola predložená dokumentácia objektu SO 06 NN rozvody na vyjadrenie 

 

Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2019/20655-

02/73912/Ul zo dňa 16. 09. 2019: 

 

 Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 30 ods. 4zákona číslo 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 

fondu v znení neskorších predpisov(ďalej len „pamiatkový zákon“) a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  s ú h l a s í   

s vydaním územného rozhodnutia a následne aj stavebného povolenia na stavbu „Inžinierske siete 

a technická vybavenosť – IBV Orkucany“ ktorá sa má uskutočniť na nehnuteľnostiach k. ú. Sabinov, 

Orkucany s nasledujúcimi podmienkami: 

o  Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález 

Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 

nezničil. 

o  Začiatok zemných prác stavebník ohlási v predstihu 3 pracovných dní Krajskému pamiatkovému 

úradu Prešov 

 

Dodržať podmienky vyjadrenia VVS, a. s., závod Prešov č. 26784/2018/O zo dňa 12.06.2018: 

 

 S vydaním územného rozhodnutia pre navrhovanú stavbu podľa predloženej PD z hľadiska nami 

sledovaných záujmov ako budúci správca súhlasíme s podmienkami: 

1. Pri návrhu PD pre stavebné povolenie žiadame rešpektovať potrubie  verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie v správe VVS, a. s., závod Prešov  v zmysle Zákona č. 442/2002. z. § 19. Pásmo ochrany 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie tvorí pád o šírke 1,5 m na obe strany od vonkajšieho okraja 

vodovodného a kanalizačného potrubia do priemeru 500 mm. 

2. Presné vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v teréne zrealizuje VVS, a. s., závod Prešov, na 

základe objednávky (call centrum, č. tel. 051/7572777). Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť 

telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie 

IS nenesie VVS, a. s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS, a. s.. 

3. Upozorňujeme investora, že v prípade, ak pred vypracovaním projektovej dokumentácie nebol 

vytýčený verejný vodovod, teda nebola upresnená trasa vodovodu naša spoločnosť naručí za 

informáciu o situovaní verejného vodovodu uvedenú v predloženej projektovej dokumentácií, čo je 

v súlade so Stavebným zákonom č. 50/1979 Z.z. 

4. Ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie je potrebné predložiť VVS, a. s., závod Prešov ako správcovi 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na vyjadrenie. 

 

Dodržať podmienky vyjadrenia SPP - Distribúcia, a. s., č. TD/KS/0045/2019/Uh zo dňa 27.03.2019: 

 

 SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 

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

súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 



 

  

 Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení 

v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

 Stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými zariadeniami 

a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 

a STN 73 3050, 

 Stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie 

všetkých existujúcich podzemných vedení 

 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je stavebník povinný 

požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej 

objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 

44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na 

webovom sídle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk) 

 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení vo 

vzdialenosti 100 m. 

 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

 

- Zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 115328 m3/hod. 

z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu DN 150, PN 100, vedeného 

na záujmovom území s bodom napojenia pred parcelou číslo 5426 v katastrálnom území Sabinov 

- Stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania 

postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom sídle SPP-D (www. spp-

distribúcia.sk) 

- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania podľa 

podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia stanovených na 

základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie, 

- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné 

vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť 

k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

- Stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácií pre účely stavebného konania bolo uvedené 

rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z. z., 

- V projektovej dokumentácií pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, 

požadujeme, aby stavebník: 

 rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem 

 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal 

minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim 

plynárenským  

 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení s navrhovanou stavbou. 

 

- Stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na posúdenie 

SPP-D. 

 

OSOBITÉ PODMIENKY: 

 

- PD preložiek plynárenských zariadení žiadame spracovať ako samostatný objekt v ďalšom stupni. 

 

Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a. s., č. 2219000060  zo dňa 15.03.2019: 

 

 S navrhovaným riešením v predloženej PD súhlasíme 

Spresňujúce podmienky: 

 

1) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákon č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 

potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

2) V zmysle §66 ods.7 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí 

zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 



 

  

3) Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencií 

telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti 

Slovak Telekom, a. s.. 

4) Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácií sieti spoločnosti Slovak 

Telekom, a. s. 

5) Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, 

zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a. s. Pred zásypom ryhy na kontrolu 

telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. 

Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a. s., v 

stavebnom denníku stavebníka 

6) Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácií voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na telekomunikačné 

vedenia v správe SLOVAK Telekom, a. s., žiadame prizvať prevádzkovateľa/správcu siete: Danka 

Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, tel. +421 51 7711551. 

7)  V prípade, že Slovak Telekom, a. s., zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení, 

alebo nedodržanie podmienok v bode 1-6 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom, a. 

s., všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku. 

8) Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia k PD alebo 

v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie stavebníka. 

9) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z., je potrebné uzavrieť 

dohodu/zmluvu o podmienkách prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej 

telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné 

preložiť TKZ/zrealizovať prípojku. 

10) V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť 

bezodkladne na dispečing ST, a. s. (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a. s., na stavenisko 

počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky. 

11) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona 

č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

12) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať 

po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové 

vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. 

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 

Telekom, a. s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

13) Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu 

vykoná Slovak Telekom, a. s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránka: 

https://www.telekom.sk/vyjadrenie/ Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania 

objednávky. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

14) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej 

činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s.. 

15) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 

 

Dodržať podmienky vyjadrenia ORANGE SLOVENSKO, a. s. č. 2344/2018 zo dňa 14.11.2018: 
 

 Stavbou nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 09 Bratislava. 

 Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble 
a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej 
potrebe pri vytýčení trasy. 

 Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických 
komunikáciách č. 351/20011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. 

 Pri krížení sietí tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ 
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. 

 Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky riešiť samostatným projektom 
odsúhlaseným na Orange Slovensko, a. s. Mechanická ochrana prekládky budú realizované v plnej výške 
na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange pre investora vykoná Orange a. s., alebo ním 
poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť 
správcovi PTZ. 

 Upozorňujeme, že vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a. s., sa môžu 
nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. 

 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky 
objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:  
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- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať 
u správcu PTZ 

- Preukázateľne oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou 
polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce  na možnú polohovú odchýlku 
± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach 
v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne 
nepoužívali nevhodné náradie   ( napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,0 m                  ( 
v ochrannom pásme 1,50 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ. 

- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu 

- Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup 
k PTZ 

- Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 
- Odkryté časti PTZ musia byť riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 

osobou. 
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie( zákrytové 

dosky, fólia, markery) 
- Bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378 
- Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami 
- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený 

zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ. 
- Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, 

a. s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.  
 

Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a. s. č. 4597/2019/PO zo dňa 05.03.2019: 

 

 S predloženou projektovou dokumentáciou po technickej stránke súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami 

a pripomienkami: 

 V ďalšom stupni PD je potrebné riešiť úpravu existujúcej transformačnej stanici TS0675-0003 

Prídavková Orkucany samostatným stavebným objektom 

 Úpravu jestvujúceho nadzemného vedenia je potrebné riešiť samostatným stavebným objektom 

 Napojenie jednotlivých elektromerových rozvádzačov z navrhovaných skríň (SPP/PR) pre jednotlivé 

rodinné domy je potrebné riešiť samostatným stavebným objektom 

 Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a. s., k žiadosti o pripojenie (list č. 

4519/2018/5100265035, zo dňa 02.03.2018) 

 Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia 

 Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa 

stavebného zákona uvedený projektant. 

 

Majetkové rozhranie: 

 Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektromagnetickým 

zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvarom Sieťový 

obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s. 

 V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie (developer, resp. zástupca 

žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a. s., pred realizáciou najskôr uzatvoril „Zmluvu o uzatvorení 

budúcej zmluvy“ s útvarom VSD, a. s., - Sieťový obchod (kontakt sietovy_obchod@vsds.sk), kde budú 

stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, 

nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení 

 Po zriadení, resp. výstavbe zariadenia žiadateľa má žiadateľ právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy v zmysle Prevádzkového poriadku o uzatvoreniu zmluvy o prevádzke daného zariadenia, po 

dosiahnutí ktorej môže dôjsť k odkúpeniu zariadenia prevádzkovateľom distribučnej sústavy,. Bližšie 

informácie o možnosti uzavrieť zmluvu o prevádzke zariadenia možno získať na e-mailovej adrese: 

sietovy_obchod@vsds.sk. 

 Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia – 

„MRK“ (súčasného príkonu PS) existujúceho odberného elektromagnetického zariadenia, je žiadateľ 

povinný uzatvoriť  s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a. s., Zmluvu o pripojení. V zmysle 

platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné 

zmluvy(zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za 

odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, adt.) ešte pred 
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pripojením nového odberného miesta – v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené 

do sústavy 

 Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto 

vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s 

VSD, a. s., a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny a Vami vybraným 

dodávateľom elektriny. 

 Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a. s., 

uzatvára spoločnosť VSD, a. s., zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom 

pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie 

súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti. 

 Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie 

maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška 

poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), 

za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na našom webovom 

sídle www.vsds.sk alebo na ktoromkoľvek Klientskom centre (KC). 

 Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový 

poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. 

 

 

Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ Košice č. CS SVP OZ KE 

2193/2019/4 zo dňa 15.05.2019: 

 

 Z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením k vydaniu územného rozhodnutia na 

predmetnú stavbu „Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Orkucany“  nemáme zásadné 

námietky. 

 K predloženej PD uvádzame nasledovné pripomienky, ktoré žiadame zapracovať do PD pre stavebné 

povolenie: 

 

K odvádzaniu splaškových vôd uvádzame: 

 

- Objekt (SO 05) do existujúcej splaškovej kanalizácie v správe VVS, a. s. Prešov nemáme námietky 

za predpokladu súhlasného stanoviska jej vlastníka a prevádzkovateľa. Zároveň žiadame zohľadniť 

kapacitné možnosti jestvujúcej kanalizácie, do ktorej budú splaškové odpadové vody z plánovanej 

IBV, ako aj vody z DSS Orkucany a existujúcej prevádzky mäsopriemyslu napojené, rovnako aj 

kapacitné možnosti koncovej ČOV (hydraulické a látkové zaťaženie). 

 

K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku uvádzame: 

- Pri riešení odvádzania vôd z povrchového odtoku z predmetného územia (z plánovanej IBV 

a komunikácií) žiadame dodržať podmienky platnej legislatívy. Upozorňujeme, že vodný zákon 

vyžaduje zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok u vôd z povrchového odtoku pred ich 

vypustením do povrchových vôd a pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd 

alebo do podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich látok aj budovanie zariadení na 

zachytávanie znečisťujúcich látok (§ 36 ods. 17 a § 37 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 

409/2014 Z. z,). Bližšie požiadavky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku ustanovuje § 9 NV SR 

č. 269/2010 Z. z. 

- Žiadame upresniť informáciu zo str.6 Technickej správy, kde pri popise v časti SO 04 Dažďová 

kanalizácia je uvedená informácia, že celková dĺžka jednotnej kanalizácie je 1222 m. Vyústenie 

splaškových vôd do vsakovacích blokov a teda do podzemných vôd vylučujeme. 

- Upresniť počet a technické parametre navrhovaných vsakovacích blokov. Zhodnotiť 
hydrogeologickým posudkom saturačné schopnosti podložia na zasakovanie vôd z 
povrchového odtoku, ako aj negatívny vplyv zasakovaných vôd na kvalitu podzemných vôd. 

- Upresniť názov recipientu - vodného toku a r km vyústenia vôd z povrchového odtoku, do ktorého 
majú byť vyústené vody z povrchového odtoku z novonavrhovaných komunikácií ( informácia z popisu 
SO 04 Dažďová kanalizácia) . Uviesť vypočítané množstvá odvádzaných vôd a technické riešenie 
výustného objektu. 

 
Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov: so stavbou „Inžinierske siete a technická 
vybavenosť — IBV Orkucany" je možné súhlasiť za predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 
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- Mostný objekt žiadame navrhnúť v zmysle STN 73 6822 tak, aby návrh trvalého premostenia 
bol dimenzovaný na návrhový prietok Q100 - ročnej vody s požadovanou rezervou min. 0,5 m nad 
hladinou návrhového prietoku, stavba na toku nemá byť prekážkou v prietokovom profile. 
Žiadame predložiť hydrotechnický výpočet návrhu premostenia. 

- Krajné opory premostenia žiadame osadiť mimo kynety vodného toku Telek za jeho brehovými čiarami 
a navrhovať prednostne s hydraulicky vhodným tvarom s orientáciou v smere povodňovej 
prúdnice. 

- Technické riešenie úpravy koryta vodného toku Telek v mieste mostného objektu, žiadame plynule 
napojiť na jestvujúcu úpravu vodného toku. 

- Z dôvodu stabilizácie nivelety dna požadujeme na začiatku a na konci opevnenia svahov 
vybudovať stabilizačné prahy so zaviazaním do rastlého terénu min. 1,5 m od brehovej čiary 
vodného toku. 

- Úprava koryta vodného toku Telek v mieste mostného telesa bude slúžiť na ochranu mostného 
objektu pred nepriaznivými účinkami vôd v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, 
v znení neskorších predpisov a preto správca vodného toku SVP, š. p., OZ Košice predmetnú 
úpravu v mieste mostného objektu vymedzenú priečnymi prahmi neprevezme do svojej správy. 

- Žiadame v ďalšom stupni spresniť názov recipientu — vodného toku s uvedením rkm. Zároveň 
výustný objekt do drobného vodného toku žiadame navrhnúť v zmysle platnej STN 75 2102 tak, 
aby lícoval so svahom koryta toku a nezasahoval do prietočného profilu toku a s náležitým 
opevnením koryta v oblasti výustného objektu vo vzdialenosti min. 5m od osi výustného objektu 
na obe strany. Opevnenie zabezpečiť na oboch stranách stabilizačnými prahmi s ich dostatočným 
zaviazaním do terénu (min. 1,5m od brehovej čiary). Požadujeme dodržať uhol vyústenia do 
vodného toku max. 60° (prúdnica — os potrubia). 

- Žiadame jednoznačne členenie plôch, ktoré budú odvodnené do vsakovacích blokov a ktoré 
budú odvodnené do recipientu. Na základe spresnenie tejto skutočnosti, z hľadiska odvádzania 
zrážkových vôd zo spevnených p1ôch novonavrhovaných komunikácii do recipientu vodného 
toku, žiadame doplniť hydrotechnický výpočet množstva odtekajúcich zrážkových vôd zo 
spevnených plôch komunikácii vypočítaných pre 1 5-minutový dážď, s návrhom retencie min 60 
% odpovedajúcej nárastu povrchového odtoku vplyvom podielu spevnených plôch v dotknutom 
území oproti stavu pred výstavbou. 

- Zábery pozemkov v správe SVP š. p. žiadame majetkovoprávne usporiadať v spolupráci s odborom 
správy majetku SVP š. p. OZ Košice. 

- Ďalší stupeň PD žiadame predložiť nám na vyjadrenie. 
- Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov 

sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených 
vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o 
ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými 
účinkami vôd, splaveninami a ľadom. 

- Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o 
vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou 
udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov. 
 

Z hľadiska odboru správy majetku:  
 

- Vzhľadom k tomu, že odvodnenie z novo navrhovaných komunikácii je riešené SO 04 Dažďová 
kanalizácia s vyústením do recipientu potoka Telek a výustný objekt ako aj SO 10 Most ponad potok 
Telek, zasiahne pozemok p. č. KN-E 1359/1, evidovaný na LV č. 1018 v k. ú. Sabinov, ktorý je vo 
vlastníctve SR a v správe SVP, š. p., OZ Košice. Pre potreby stavebného konania podľa § 58 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania 
iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona žiadame ku stavebnému konaniu uzatvoriť zmluvu 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (na základe osobitnej žiadosti stavebníka). 

 

Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva, č. OU-SB-OSZP-2019/00391-02-Št/ŠSOH zo dňa 28.03.2019: 

 

 Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k zámeru stavby 

a konštatuje, že predmetnú stavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledujúcich podmienok: 



 

  

1. So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. 

z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. 

z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších predpisov. 

 

Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny, č. OU-SB-OSZP-2019/467-02/Se-ŠSOPaK zo dňa 09.04.2019: 

 

 V prípade, že v rámci stavby bude potrebné odstrániť prekážajúce dreviny alebo krovie rastúce mimo 
lesa, je stavebník povinný postupovať podľa §47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov. Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu a po 
právoplatnosti súhlasu na výrub  drevín. O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať príslušnú obec.  

 Výruby drevín spojené s realizáciou projektu realizovať v mimovegetačnom období (od 01.10. do 31.03. 

kalendárneho roka). 

 

Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej 
správy ochrany ovzdušia,  č. OU-SB-OSZP-2019/469-02/Se-ŠSOO zo dňa 09.04.2019: 

 
 Stavba bude dočasným zdrojom prašnosti. Stavebník je povinný realizovať všetky dostupné opatrenia 

na minimalizovanie prašnosti počas stavby. 

 

Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie -úsek štátnej 

vodnej správy, č. OU-SB-OSZP-2019/000371-02/ŠVS-Če zo dňa 24.04.2019 a OU-SB-OSZP-2019/000371-

02/ŠVS-Če zo dňa 18.03.2019: 

 

 Z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme námietky k predloženej dokumentácií za predpokladu, 
že budú splnené a rešpektované naše nasledujúce podmienky  dané vo vyjadrení č. OI-SB-OSZP-
2019/000371-02/ŠVS-Če zo dňa 18.03.2019. 

 Napojenie objektu na existujúcu splaškovú kanalizáciu a na existujúci vodovod je potrebné prejednať 
so správcom verejnej kanalizácie a verejného vodovodu. 

 Podľa §52 ods. 1, písm. e), j) a k) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), SO 03 – 

Vodovod, SO 05 Splašková kanalizácia a SO 11 Úprava potoka Telek sú vodnými stavbami. O povolenie 

na uskutočnenie vodnej stavby a o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných 

vôd je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy. Projektová dokumentácia musí byť 

vypracovaná oprávnenou osobou. 

 K žiadosti o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd 
(vsakovacie bloky) je potrebné doložiť aj hydrogeologický posudok predmetnej lokality.  

 SO 04 Dažďová kanalizácia: Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú v zmysle zákona č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č. 276/2001 Z. z.  o regulácii v sieťových odvetviach § 3 ods. (4) písm. c), d), dažďové 
vpusty a ich prípojky na verejnú kanalizáciu a kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd 
z povrchového odtoku z komunikácii a verejných plôch, ak nie sú súčasťou stokovej siete delenej 
sústavy. 

 V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) § 16 ods. 5), súčasťou 
povoľovania stavby pozemnej komunikácie podľa odseku 1), sú aj jej súčasti a vyvolané úpravy. 

 V súlade s ustanovením vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) § 8 ods. 4), je súčasťou miestnej komunikácie aj kanalizácia včítane 
úprav na odvádzanie vody, ak slúži výlučne na odvádzanie povrchových vôd z tejto komunikácie. 

 Podľa § 26 ods. 1 druhej vety vodného zákona povolenie na vodnú stavbu možno vydať len, ak je vydané 
povolenie na osobitné užívanie vôd, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje, alebo sa povolenie na osobitné 
užívanie vôd povoľuje najneskôr so stavebným povolením. 

 SO10 Most ponad potok Telek, križuje vodný tok. Podľa § 27 ods. 1 písm. a)  
zákona č.  364/2004 Z.z .  o  vodách,  na us kutočnenie stavby vo vodách a na pobrežných 
pozemkoch ( t. j. k vydaniu stavebného povolenia) sa vydáva „súhlas", o ktorý je potrebné požiadať 
príslušný orgán štátnej vodnej správy, ktorým je Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné 
prostredie. 

 K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku.  

 Na zabezpečenie protipovodňovej ochrany priľahlých pozemkov je navrhnutý stavebný objekt 

SO 11 úprava potoka Telek. Pred vydaním územného rozhodnutia na uvedenú stavbu je potrebné požiadať 



 

  

oprávnenú osobu (Okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie) o posúdenie 

významnosti vplyvu realizácie projektu na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej 

vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov a o vydanie stanoviska o potrebe posúdenia 

projektu podľa ust.  § 16 ods. 6 písm. h) vodného zákona, ktorý je transpozíciou čl. 4.7. Rámcovej 

smernice o vode. 

 

Podľa rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja pod č. OU-PO-OSZP2-2020/07837-006/Za zo dňa 01.04.2020: 

 

 Navrhovaná stavba „Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Orkucany“ nie je činnosťou podľa 

§ 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„vodný zákon“ ) a nie je potrebné posúdenie podľa §16 ods. ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4 vodného 

zákona 

 

 

 

Dodržať podmienky stanoviska Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, krajský dopravný 

inšpektorát. Č. KRPZ-PO-KDI-11-086/2019 zo dňa 29.03.2019: 

 

  KDI posúdil predloženú dokumentáciu, ktorá rieši umiestnenie stavby pod názvom „IBV Orkucany“. 

Predmetná stavba má byť dopravne napojená z cesty I/68 v k. ú. Orkucany. Dopravné napojenie na ceste 

I/68 si vyžiada stavebnú úpravu pozemnej komunikácie z dôvodu vytvorenia ľavého odbočovacieho 

pruhu. V dokumentácii je navrhovaná aj úprava miestnych komunikácii, pričom stykové napojenie 

miestnej komunikácie je riešené iba v šírkovom usporiadaní 5,5 m. Z uvedeného dôvodu upozorňujem, 

že v území je potrebné uvažovať aj s dopravnou obsluhou nákladných vozidiel nad 12 t. V dokumentácií 

nie je riešená obsluha stavebnín. V rámci IBV Orkucany chýba prepojenie chodníka od cesty I/68 do IBV 

Orkucany. V území je potrebné uvažovať aj so zvýšením pohybu chodcov k železničnej stanici. Taktiež 

je potrebné riešiť aj dopravnú obsluhu s prepojením na Komenského ulicu vrátane vyhodnotenia širších 

dopravných vzťahov. V predloženom návrhu odporúčam graficky vyznačiť budúce dopravné napojenia 

parciel v rámci IBV. 

 S poukázaním na hore uvedené, KDI súhlasí s predložením dokumentácie do územného konania za 

dodržania stanovených podmienok 

 

Dodržať podmienky stanoviska Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, krajský dopravný inšpektorát 
č. KRPZ-PO-KDI-17-227/2019 zo dňa 14.08.2019: 
 

 Do prepracovanej projektovej dokumentácie boli zapracované pripomienky KDI vydané dňa 
29.03.2019, preto KDI súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu pod názvom „Inžinierske 
siete a technická vybavenosť – IBV Orkucany“. Zároveň upozorňujeme, že dopravné napojenie bude 
riešené iba na miestne komunikácie ulicu Komenského a ulicu prídavkovú 

 
Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod 
č. OU-PO-OCDPK-2019/018902-02 zo dňa 25.03.2019: 

 

 Vedľajšie rameno stykovej križovatky požadujeme preriešiť v zmysle STN 736102- rozšírením miesta 
napojenia miestnej komunikácie ul. Kukučínova na cestu I/68 vložením kvapôčkovitého ostrovčeka pre 
bezkolízne obchádzanie vozidiel 

 Požadujeme preukázať bezkolízny prejazd vozidiel zakreslením prejazdných kriviek stôp vozidiel 
predovšetkým pre súčasné ľavé odbočenia vozidiel z hlavnej a vedľajšej komunikácie. Máme za to, že 
pri tomto návrhu dôjde ku kolízií áut odbočujúcich vľavo z hlavnej cesty a áut odbočujúcich vľavo 
z miestnej komunikácií 

 Chodník na ul. Kukučínovej požadujeme plynulo napojiť s jednoznačne definovaným vjazdom 
a výjazdom pred predajňou mäsa 

 Navrhované polomery obrúb R=14 m a R=12 m na miestnych komunikáciách odporúčame zmenšiť na 
max. R=9 m z dôvodu eliminácie nežiadúcich rýchlých prejazdov vozidiel 

 V predmetnom úseku cesty I/68 je plánovaná stavba „I/68 Sabinov, preložka cesty“, preto je potrebné 
obidve stavby zosúladiť. 
 



 

  

Dodržať podmienky súhrnného stanoviska Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor 
expertízy pod č. 26726/2019/230-2 zo dňa 23.05.2019: 
 

 Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k umiestneniu stavby v 

ochrannom pásme dráhy a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu za týchto 

podmienok: 

1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach 

stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Košice a Správa majetku ŽSR Bratislava) , pri 

zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby: 

 v DSP - riešiť pri styku v záujmovom území ochranu 1 podzemných kábelových vedení (DOK, 

MK, zab. zar.) v správe OR Košice, SOZT a SEE (preložky, uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. 

pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy) 

 v DSP - riešiť úpravu potoka Telek (prečistenie, prehĺbenie) a spevnenie potoka aj pod 

železničným mostom(doskový) v žkm 35,353 — na projektovaný stav - na náklady investora ( žel. most podľa 

hydrotechnického výpočtu nevyhovuje prietoku pre Q100) 

 stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý 

vplyv stavby na prevádzku dráhy. 

2. Stavebník v stavebnom konaní preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu 

(navrhovateľ pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí cestou Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM 

Košice „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena". 

3. Konštrukcie a materiály stavby je potrebné navrhnúť tak, aby stavba: 

 odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky 

 nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení 

 nenarušila stabilitu železničného telesa 

 nenarušila železničné vedenia 

4. Po vydaní územného rozhodnutia, pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia, je potrebné 

projekt predmetnej stavby s územným rozhodnutím, kópiou tohto stanoviska i s ďalšími dokladmi 

(vyjadrenia správcov IS, uzavretie nájomného vzťahu k pozemku) predložiť na ŽSR - OR Košice, Sekciu 

železničných tratí a stavieb, so žiadosťou o vydanie súhrnného stanoviska ŽSR k dokumentácii pre 

stavebné povolenie. 

PD predložiť v rozsahu: 

 technickú správu PD pre stavebné povolenie s popisom jej realizácie v ochrannom pásme dráhy(OPD) s 

popisom eliminácie možných nepriaznivých vplyvov dráhy na stavbu a vplyvov stavby na dráhu 

 prehľadnú situáciu stavby a situáciu umiestnenia časti stavby nachádzajúcej sa v OPD so zakreslením 

všetkých objektov a inžinierskych sieti v mierke 1:500, 1:1000 so zakreslením obvodu dráhy , hraníc OPD a 

staničenia žel. trate 

 charakteristické rezy stavbou so zadokumentovaním priestorovej polohy dráhy 

 
Dodržať podmienky stanoviska Železnice Slovenskej republiky, správa majetku ŽSR Bratislava, oblastná správa 
majetku pod č. 2a.15/1328/2019/OSM Ke zo dňa 08.04.2019: 

 

 Časť trasy splaškovej kanalizácie –stoka A (SO 05), časť miestnej komunikácie Vetva A (SO 02), plocha 
verejnej zelene a frézovanie v žkm 35,01 – 35,03 vpravo od trate zasahujú do pozemku v správe ŽSR, 
parcela C-KN č. 646/1, LV 206 v ochrannom pásme dráhy (OPD). 

 Časť komunikácií pre peších šírky 2 m vpravo od trate v žkm 35,34 – 35,41 zasahujú do pozemkov 
v správe ŽSR. Parcely C-KN 646/1, 647 a 648/1, LV č. 206 v OPD. 

 Existujúce koryto potoka Telek pod a pred železničným mostom (priepust betónový doskový) v žkm 
35,353 bude prečistené, prehĺbené a napojené ma existujúce koryto. Časť koryta potoka v úseku 0,130 
28 – 0,641 54 bude upravené opevnením brehov kamennou rovnaninou, stabilizačnou pätkou 
z lomového kameňa, s neopevneným dnom, Časť upraveného koryta potoka vpravo od trate v žkm 
35,353-35,41 zasahuje do pozemkov v správe ŽSR, parc. č. C-KN 647, LV 206 v OPD 
 Najneskôr pred vydaním stavebného povolenia je vlastník stavby povinný uzatvoriť so ŽSR zmluvu 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorou bude riešené užívanie pozemkov  v správe 
ŽSR. Podklady so základnými údajmi vrátane súhrnného stanoviska ŽSR predloží vlastník stavby na 
ŽSR, OSM Košice, Štefánikova 60  za účelom vypracovania zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 



 

  

vecného bremena. Zároveň upozorňujeme na dodržanie povinnosti vyplývajúcich pre žiadateľa zo 
zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Dodržať podmienky vyjadrenia Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia oznamovacej 
a zabezpečovacej techniky pod č. 86/2019/SOZT zo dňa 18.01.2019: 
 

 Pri realizácií stavby dôjde k súbehu a križovaniu  s podzemnými vedeniami DOK, MK.  

 Uvedené káblové vedenia sú chránené ochranným pásmom v zmysle zákona č. 251/2012 § 43 ods. 
7. Ochranné pásmo vedenia je široké l m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej 
dĺžke jeho trasy. V ochrannom pásme vedení je zakázané umiestňovať stavby. zariadenia a porasty, 
vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete. Zemné práce v 
blízkosti našich vedení je potrebné vykonávať ručne. Káblová trasa musí byť trvalo prístupná.  

 V zmysle hore uvedeného žiadame pred zahájením prác naše vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu 
v zmysle STN 736005, 733050 a STN 347851, aby nedošlo k poškodeniu. Na základe tohto vytýčenia 
je potrebné stavbu umiestniť tak, aby v žiadnom prípade nezasahovala naše vedenia a bolo dodržané 
ochranné pásmo našich vedení.  Súčasťou nášho stanoviska je aj priložené vyjadrenie SMSÚ OZT KT 
Košice č. j. 13-07-08/01.2019/KT KE s informatívne zakresleným vedením, ktoré žiadame 
rešpektovať. Upozorňujeme Vás, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj iné inžinierske siete 
ŽSR. 
 

Dodržať podmienky vyjadrenia Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia oznamovacej 
a zabezpečovacej techniky, stredisko miestnej správy a údržby KT Košice pod č, 13-07-08/01.2019/KT KE zo dňa 
17.01.2019: 

 Pri vykonaní zemných prác, alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemné 
oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR, je v blízkosti týchto vedení a zariadení Vaša 
organizácia povinná urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a to tým, že zabezpečí: 

a) pred začatím zemných prác vyznačenie polohy podzemného oznamovacieho                                  a 
zabezpečovacieho vedenia a zariadenia priamo na stavenisku - trase. 

b) upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 14 dní 
vopred 

c) preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto vedenia a 
zariadenia 

d) upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia zariadenia od 
výkresovej dokumentácie 

e) upozornenie pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť a nepoužívali 
nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m po každej strane vyznačenej trasy vedenia zariadenia, aby 
nepoužívali žiadne mechanizmy (hĺbiace stroje, zbíjačky, buldozéry a pod.) 

f) aby odkryté podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo  riadne 
zabezpečené proti poškodeniu 

g) aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom káblami, pred jeho - ich 
zakrytím - zahádzaním 

h) aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice - Sekcia OZT Košice - Stredisko miestnej 
správy a údržby KT Košice na kontrolu kábla káblov pred ich zakrytím, či vedenie, alebo zariadenie nie 
je viditeľné poškodené 

i) aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia 
a zariadenia ŽSR OR Košice - Sekcii OZT Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto 
vyjadrenie vydalo 

j) aby bolo odhlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice Sekcii OZT Košice - Stredisku miestnej správy a 
údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo 

U stavieb, ktorých investorom je energetika, je potrebné splniť ešte následovné požiadavky: 
 zmysle STN 33 21 60 a medzirezortnej dohody o ochrane oznamovacích vedení a zariadení uverejnenej 

vo Vestníku dopravy č. 311969 urobiť výpočet nebezpečných vplyvov na oznamovacie vedenie a 
zariadenie, na základe ktorého sa navrhnú prípadné opatrenia na ochranu oznamovacích vedení a 
zaradení. 



 

  

 zmysle smerníc pre ochranu zabezpečovacích zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických 
zariadení č. 21/1978 VDP je potrebné urobiť výpočet ohrozujúcich indukčných vplyvov na 
zabezpečovacie zariadenie, na základe ktorých budú stanovené potrebné opatrenia na ochranu 
zabezpečovacích vedení a zariadení pred ohrozujúcimi vplyvtni energetických zariadení. 
 zmysle STN 34 20 40, je potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie hodnoty rušivých vplyvov pre 

kábelové vedenia menšie ako 1 mV a pre nadzemné vedenia menšie ako 2mV. 

 

  



 

  

Príloha č. 5 súťažných podkladov 

 

Zmluva o dielo č. ........................... 

(Návrh) 
 

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

predpisov v spojení s  ust. § 3 ods. 4 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 
medzi 

 

Objednávateľ:  Mesto Sabinov, Mestský úrad 

Zastúpený:  Ing. Michal Repaský, primátor mesta 

Sídlo:  námestie slobody 57, 083 01  Sabinov 

IČO:  00327735 

DIČ:  2020711726 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s.,  pobočka Sabinov 

Číslo bežného účtu IBAN:  SK04 0200 0000 0000 0162 9572 

 
ďalej len „Objednávateľ“ 

 
a 

Zhotoviteľ:  

Zastúpený :    ........................... 

Sídlo:    ........................... 

IČO:     ........................... 

DIČ:    ........................... 

Bankové spojenie:   ........................... 

Číslo účtu (IBAN):  ........................... 

Zapísaný v   ........................... 
 

ďalej len “Zhotoviteľ“ 

ďalej spoločne “zmluvné strany“ 

 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s názvom: „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Inžinierske siete a 

technická vybavenosť – IBV Orkucany (lokalita Gazdašák)“ 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) 

vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť Objednávateľovi pre stavbu 

„Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Orkucany (lokalita Gazdašák)“ dielo v 
rozsahu: 

Projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) pre vydanie stavebného povolenia  

Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy, resp. jednotlivých plnení sú 



 

  

špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2. Dielo podľa bodu 1 tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude 

Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve . 

3. PD bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných 
prác. 

4. Predmet zmluvy bude vypracovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a jeho 

vykonávacích vyhlášok. 

5. Projektovú  dokumentáciu zhotoviteľ  spracuje aj v súlade so zákonom č.  343/2015   Z.  z. 

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

(ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.) vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude 

uskutočnená po výberovom konaní na zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné v PD 

uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok či 

výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho 

vykonanie dohodnutú cenu. 

 
Článok 2 

Termíny a spôsob plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 1, v súlade s touto 

zmluvou, výzvou na predloženie cenovej ponuky a s jeho ponukou predloženou v rámci 

verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, riadne a včas. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  predmet zmluvy vypracuje a dodá v termíne:  

- najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

3. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 ods. 1 sa uskutoční na základe 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“), podpísaného oboma zmluvnými 

stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v dvoch origináloch a bude minimálne obsahovať 

údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí 

jasne preukázať, že odovzdávaný premet zmluvy bol zhotovený a dodaný podľa požiadaviek tejto 

zmluvy a jej príloh. Jeden originál protokolu je určený pre Objednávateľa a jeden originál pre 

Zhotoviteľa. Za Objednávateľa dielo prevezme a príslušný protokol podpíše vedúci referátu 

výstavby a územného plánovania MsÚ Sabinov. 

4. Protokol o prevzatí časti plnenia podľa čl. 1 ods. 1. bude podpísaný až po prekontrolovaní 

štruktúry a rozsahu odovzdaného diela Objednávateľom. 

5. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním PD v zmysle čl. 1. tejto 

zmluvy Objednávateľovi. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré 

zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, lehota 

na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez 

zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na 

predĺženie lehoty plnenia. 

 

 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

technickými normami, touto zmluvou, s výzvou na predloženie ponuky v rámci verejného 

obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnoprávnych orgánov 



 

  

a organizácií a pokynmi Objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania projekčných prác komunikovať s objednávateľom 

a pred rozposlaním dokumentácie na vyjadrenia u dotknutých orgánov štátnej správy 

odkonzultovať a odsúhlasiť ucelené časti projektovej dokumentácie s objednávateľom.  

3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov 

Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to 

naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho 

súhlas. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, ktoré 
vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú 

vplyv na plnenie predmetu zmluvy. 

5. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť 
Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť. 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy je 
predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré 
sú k ich poskytnutiu potrebné. 

7. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a zaväzuje sa 
vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme a v prospech 
Objednávateľa. 

8. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel 

v zmysle čl. 1 tejto zmluvy. 

8. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť. 

 

Článok 4 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena za dielo bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného 

obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne: 

 

Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia 

  

  

  

Cena celkom bez DPH  

DPH 20%  

Cena celkom s DPH  

Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti 

s plnením tejto zmluvy, vrátane inžinierskej činnosti. 

 

3. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy bude protokol 

o odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. 2 ods. 3.,  ktorý bude prílohou faktúry.  Lehota splatnosti 

faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom 

Objednávateľovi.  



 

  

4. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený predmet zmluvy, resp. 

časť plnenia prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy. 

5. Faktúra vyhotovená v 4 rovnopisoch musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov 
upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov. 

6.   Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela: Vypracovanie  

projektovej  dokumentácie  pre  stavebné  povolenie „Inžinierske siete a technická 

vybavenosť – IBV Orkucany (lokalita Gazdašák)“. 

7. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú  a formálnu  kontrolu,  vrátane  jej príloh. 

V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude 

obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto 

zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. prepracovanie.  Zhotoviteľ je 

povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od 

termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň 

odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. 

 
Článok 5 

Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa 
 

1. Objednávateľ  sa  zaväzuje,   že  počas  plnenia   predmetu  zmluvy  poskytne  Zhotoviteľovi 

v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich 

údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú prejednávané 

požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne: 

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa: Ing. Peter Tuleja 

Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa: ...................... 

3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti PD na pravidelných 

kontrolných poradách v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby: 

minimálne 1x v úvode, 1× v priebehu prác a 1× v závere prác. Záznamy z porád bude 

spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť 

najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti PD. Pozvanie 

na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ. 

 
 

Článok 6 

Zodpovednosť za vady, záruka 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu 
stanovenú v odseku 3 tohto článku zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude 

spôsobilý k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá 
výslovne aj za to, že PD je zhotovená tak, že na jej základe je možné realizovať predmetnú stavbu 

pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou PD. Za vady PD sa považuje každá zmena výkazu výmer 
zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí PD, ktorá má za následok zmenu rozpočtu. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 

Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia 

počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo 

zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu 

výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie – vynechanie projektovej práce alebo materiálu 

v rozpočte, resp. vo výkaze výmer a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia resp. rozhodnutia o užívaní stavby. Tento záväzok prechádza aj na prípadného 



 

  

právneho nástupcu Zhotoviteľa. 

3. Záručná doba na projektovú dokumentáciu je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania 
projektovej dokumentácie bez vád Objednávateľovi a neplynie v čase odstraňovania vád zo 
strany Zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich 

použití trval. 

5. Pre  prípad  vady  plnenia  dojednávajú  zmluvné  strany  právo  Objednávateľa  požadovať 

a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady  plnenia. 

6. Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, 

v písomnej forme ( aj v elektronickej podobe – e-mail) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po 

uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 5 pracovných dní 

od jej uplatnenia Objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah 

zistenej vady. K reklamácii sa zhotoví písomný zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho 

činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na požiadanie predloží. 

8. Ak pri preberaní niektorej časti diela Objednávateľ zistí, že táto časť plnenia má vady, túto časť 

plnenia neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich 

odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť plnenia bezodkladne po odstránení 
zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

9. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote, 
má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej 

lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady 
Zhotoviteľa. 

10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že opravy vád predmetu diela nie sú predmetom výkonu naviac prác. 

11. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 

porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne 

záväzných predpisov Zhotoviteľom. 
 

Článok 7 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním každej jednotlivej časti plnenia prechádza na 

Objednávateľa vlastnícke právo k odovzdanej časti  diela. 

2. Zmluvné  strany  berú  na  vedomie,  že  dielo  sa  zhotovuje  za  účelom  realizácie  projektu: 

„Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Inžinierske siete a technická 

vybavenosť – IBV Orkucany (lokalita Gazdašák)“.  Zhotoviteľ  týmto  udeľuje  
Objednávateľovi  súhlas  (licenciu)  na   použitie  diela v neobmedzenom rozsahu, najmä na 

vyhotovenie rozmnoženín diela, rozširovanie diela v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie 
spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení 

platnosti tejto zmluvy. 

 
Článok 8 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 
 

1. V prípade  omeškania  Objednávateľa  s peňažným  plnením  má  Zhotoviteľ  právo  na  úrok 

z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov. 

2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v zmysle čl. 1 ods. 1. v termíne podľa čl. 2 
ods. 2, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny za jednotlivú 
časť plnenia (uvedenej v článku 4 ods. 1) za každý deň omeškania až do jeho prevzatia 



 

  

Objednávateľom. 

3. V prípade, že časť diela v zmysle čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy (v grafickej, v textovej časti alebo vo 
výkaze výmer a kubatúr) bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 

zmluvnú pokutu až do výšky 5% z celkovej zmluvnej ceny uvedenej v čl. 4 ods. 1.  

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa článku 6 ods. 6, je 

Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý 

deň omeškania. 

5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného alebo 

opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou. 

6. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi Objednávateľom 

a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

Článok 9  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma 
zmluvnými stranami. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je 

Príloha č. 1  - Opis predmetu zmluvy 

Príloha č. 2  - Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania 
uvedeného v preambule tejto zmluvy 

4. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých 

Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  v znení  neskorších  predpisov 

a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli 

slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

V ..........................., dňa: ...........................  V Sabinove, dňa: .......................... 

Za Zhotoviteľa : Za Objednávateľa : 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––– 

 ...........................      Ing. Michal Repaský 

...........................         primátor mesta 

 



 

 

 

 


