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Cov Sever 
Zmluva 

Zmluva o Dielo (d'alej Jen ,,Zmluva") 
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona c. 51311991 Zb. Obchodny zakonnfk 

v znenf neskorsfch predpisov na zhotovenie Diela pod nazvom 

Objednavatel': 
Nazov: 
Sfdlo: 
Zastupeny: 

COVSEVER 
(d'alej Jen ,,Dielo") 

medzi zmluvnymi Stranami 

Zapadoslovenska vodarenska spoloenost', a.s. 
Nabrezie za hydrocentralou 4, 949 60 Nitra 
Doc. Ing. Jozef Dvonc, CSc, predseda predstavenstva 
Ing. Peter Balaz, clen predstavenstva 

Osoba opravnena rokovat' vo veciach teclmick)lch: 

ICO: 
ICDPH: 
Obchodny register: 
Bankove spojenie: 
crslo uctu: 

Ing. Stefan Stefek, teclmicko-investicny riaditel' 
36 550 949 
SK2020154609 
OS Nitra, Odd: Sa, vlozka c. 10193/N 
VUB, a. s., Bratislava - Gorkeho ul. 7 
SK6602000000000002603112, SK8602000000003066573956 
SWIFT: SUBASKBX 

Telef6n: 037/6949203 Fax: 037/6949398 
( d'alej len ,,Objednavatel'") na jednej strane a 

Zhotovitel': 
Nazov: 
Sldlo zdrufonia: 
Telef6n: 

Veduci clen zdruzenia: 
Nazov: 
Sfdlo: 

. ICO: 
Statutarny organ: 

Clenovia zdruzenia: 
Nazov: 
Sfdlo: 
ICO: 
Statutarny organ: 

Nazov: 
Sfdlo: 
ICO: 
Statutarny organ: 

Nazov: 
Sfdlo: 
ICO: 
Statutarny organ: 

Formular Zmluvy 

Zdrufonie "COV SEVER" 
Drienova 27, 826 56 Bratislava 
02/48271 495 Fax: 02/48271 513 

DOPRASTAV, a.s. 
Drienova 27, 826 56 Bratislava 
31333320 
Ing. Juraj Androvic, predseda predstavenstva 
Mgr. Roman Gunis, clen predstavenstva 

V AH OST AV · SK, a.s. 
Hlinska 40, 011 18 Zilina 
313 566 48 
Ing. Ivan Kimlicka, clen predstavenstva 
Ing. Marian Repak, clen predstavenstva 

OVIDA, s.r.o. 
Mojmfrova 2257/21, 955 01 Topol'cany 
34 138 692 
Denis Sotnfk, konatel' 

INPEK, s.r.o. 
Stefanikova trieda 81, 949 01 Nitra 
34 105 620 
Ing. Milan Kresk6ci, konatel' 



GOV Sever 
Zmluva 

Clen zdrufonia, ktory za zdrufonie vystavuje faktury voci objednavat~l'ovi: 
Nazov: OVIDA, s.r.o. 
Sfdlo: Mojmfrova 2257/21, 955 01 Topol'cany 
Pravna forma: spolocnost' s rucenfm obmedzenym 
Statutarny organ: Denis Sotnfk, konatel' 
ICO: 34 138 692 
DIC: 2021316055 
IC DPH: SK2021316055 
Obchodny register: 
Bankove spojenie: 
Cfsto uctu: 

Okresny sud Nitra I., oddiel: Sro, vlozka 2194/N 
Tatra banka, a.s., Hodfovo namestie 3, 811 06 Bratislava 
IBAN: SK62 1100 0000 0029 2390 2204 
SWIFT: TATRSKBX 

(d'alej !en ,,Zhotovitel'") na strane druhej 

sa dohodli nasledovne: 

1. Predmetom tejto Zrnluvy je zhotovenie Diela pod nazvom ,,COV Sever" v rozsahu podrobne 
specifikovanom v Poziadavkach Objednavatel'a a Vykresoch vypracovanych a poskytnutych 
Objednavatel'om, v sulade s Predbefoym technick9m riesenfm a ostatnou dokumentaciou 
vypracovanou Zhotovitel'om podl'a poziadaviek Zrnluvy. 

2. Zhotovitel' sa tymto zavazuje Objednavatel'ovi, ze vyhotovf Dielo a odstrani akekol'vek jeho 
vady v sulade s ustanoveniami tejto Zrnluvy. 

3. Objednavatel' sa tymto zavazuje uhradit' Zhotovitel'ovi za vyhotovenie Diela zmluvnu cenu 
v lehotach a sposobom, predpfsanym v Zmluve v sume: 

Akceptovana zrnluvna hodnota bez DPH.. ................................................. 78 757 113,65 EUR 
( slovom sedemdesiatosemmili6novsedemstopiit'desiatsedemtis{cstotrincist' a 651100 EUR) 

DPH ...................................................................................................... 15 751422,73 EUR 
( slovompiitncist'mili6novsedemstopiit'desiatjedentis{dtyristodvadsat'dva a 731100 EUR) 

Akceptovana zrnluvna hodnota vratane DPH.......................................... ... 94 508 536,38 EUR 
( slovomdeviit'desiatstyrimili6novpiit'stoosemtis{cpat'stotridsatsest' a 381100 EUR) 

alebo taku ciastku, ktora mofo byt' splatna v sulade s ustanoveniami Zmluvy v dobe a sposobom 
stanovenym Zmluvou. 

DPH bude fakturovana v sulade s predpismi Slovenskej republiky ucinnymi v case fakturacie. 

4. Ak je Zhotovitel'om zdruzenie, v prfpade zmeny alebo doplnenia zmluvy o zdruzenf sa 
Zhotovitel' zavazuje predlozit' Objednavatel'ovi fotok6piu dodatku k zmluve o zdruzenf, a to 
v lehote 14 kalendamych dnf odo dnajeho podpisu ucastnfkmi zdrufonia. 

5. Zmluvu je mofoe menit' na zaklade pfsomnych dodatkov, ktore budu cfslovane a podpfsane 
statutamymi organmi oboch zmluvnych Stran. Dodatok nadobudne ucinnost' den nasledujuci po 
dni jeho zverejnenia na webovej stranke Objednavatel'a. 

6. Prava a povinnosti zmluvnych Stran neupravene v tejto Zmluve sa riadia prfslusnymi 
ustanoveniami Obchodneho zakonnfka a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov 
platnych a ucinnych v Slovenskej republike. 

7. Zmluvne Strany prehlasuju, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne 
a vazne, Ze sa zhoduje s ich prejavom vole a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojfm 
vlastnorucnym podpisom. 

8. Zmluva nadobudne platnost' dnom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost' deii 
nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovej stranke Objednavatel'a. 

Formular Zmluvy 

J\ 

\ 



Cov Sever 
Zmluva 

Vzhl'adom na uvedene ma sa za to, fo vo vsetkych ustanoveniach Zmluvy, Vseobecnych 
zmluvnych podmienok, Osobitnych zmluvnych podmienok alebo Poziadaviek Objednavatel'a 
v ktocych sa odkazuje na datum podpisu alebo uzavretia Zmluvy sa tento odkaz vzt'ahuje na 
datum nadobudnutia ucinnosti Zmluvy. 

9. V Zmluve maju slova a vyrazy rovnak:Y vyznam, aky je im prisudeny v d'alej uvadzanych 
Zmluvnych podmienkach. 

10. Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych tri obdrzf Objednavatel' a dva 
Zhotovitel'. 

11. Prflohami Zmluvy su nasledovne dokumenty: 

(a) tento Formular Zmluvy 
(b) Navrh na plnenie kriteria a Ponukovy list 
(c) Priloha k ponuke 
(d) Osobitne zmluvne podmienky 

( d 1) Vseobecne podmienky Dohody o riesenf sporov 
(e) VSeobecne zmluvne podmienky 

(el) Vzorove tlacivo Dohody o riesenf sporov 
(f) Poziadavky Objednavatel'a 

(fl) Cast' 1 Vseobecne informacie 
(f2) Cast' 2 Vseobecne poziadavky: Stavebne prace 
(f3) Cast' 3 Vseobecne poziadavky: Strojnotechnologicke a elektrotechnicke prace 
(f4) Cast' 4 Osobitne poziadavky 
(f5) Cast' 5 Skusky 
(f6) Cast' 6 Inziniersko-geologick:Y prieskum 
(n) Cast' 7 Doklady · 

(g) Vykresy 
(h) Predbezne technicke riesenie 

(hl) Technicke spravy a vykresy 
(h2) Technologick:Y navrh COV 
(h3) Prevadzkove naklady 
(h4) Pr~dbeZ.Oy harmonogram prac 

(i) Cenova cast' 
(il) Preambula 
(i2) Formular platieb 

G) Zabezpeky 
(j 1) v zorove tlacivo zabezpeky (bankovej zaruky) na vykonanie prac 
(j2) Vzorove tlacivo zabezpeky (bankovej zaruky) na zadrfane platby 
(j2) Vzorove tlacivo zabezpeky (bankovej zaruky) na zarucne opravy 

(k) Vysvetlenie a doplnenie sut'a:lnych podkladov 

Vysvetlenie: 
• Dokumenty (b), (h) · a (i2) sa k Zmluve prikladaju tak ako boli akceptovane 

Objednavatel'om na zaklade ponuky Zhotovitel'a, 
• Ostatne dokumenty sa prikladaju k Zmluve tak ako boli predlozene Objednavatel'om 

v sut'afoych podkladoch, vratane zapracovania zmien a uprav vyplyvajucich z vysvetlenf 
a doplnenf sut'afoych podkladov. 

• Vysvetlenie a doplnenie sut'afoych podkladov sa k Zmluve priklada v celosti tak, ako 
bolo predlozene ucMdzafom poeas verejnej sut'afo. 

Formular Zmluvy 3 · 
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Cov Sever · 
Zmluva 

OBJEDNAVATEU: 30. J. 20fj 

Datum: 

Doc. Ing. J OT':e~;u c, CSc. 
predseda predsfavenst a 
Zapadoslovenska VO arenska 
spolocnost', a.s. 

Pod pis: 

Ing. Peter Balaz 
clen predstavenstva 
Zapadoslovenska vodarenska 
spolocnost', a.s. 

Pod pis: 

Formular Zmluvy 

ZHOTOVITEU· 

Datum: 

Ing. Juraj A~ .ow 
predseda predstavei . .stva DOPRASTAV, a.s. 

Podpis: 

Mgr. Roman Gung 
cl en predstaven;~~)DOPRAST AV, a.s. 

Pod pis: 

Datum: · 

Ing. Ivan Kimlit ka 
clen predstavenstva V AfIOST AV - SK, a.s. 

'· 

Podpis: 

Ing. Marian Rep~k 
clen predstavens\y'a V AHU\)TAV - SK, a.s. 

Podpis: 

Datum: 

Denis Sotnfk 
konatel' OVIDA, s.r.o. 

Podpis: 

Datum: 

Ing. Milan Kresk6ci 
konatel' INPEK, s.r.o. 

Podpis: 

I ' 

4 



COV SEVER 

N.A VRH NA PLNENIE KRITElUi NA VYHODNOTENIE PON UK 

Refel'encne cfslo zvcrejnenia v Urathiom vestuiku EUN esti1ilru trvo: 1'.r.v. EU/S91 zo cj.11a 
l 1.05.201 pod znackou 20 13/S 091-i 54588 I Vestnfk UVO ~. 91nOI3 zo d1'\a 11.05.2013 
pod znackou 7294-MS P 

Nnzov. zalrnzi<y: Zl~o,f<>'v.enie stav~y: COV SEVER 

Brat/'slava, 06.09.2013 

Ponuka sa predklada pre: 

Zapadoslovenska vodarenska spolo~no~~; t.t.s. 
Nabrezie za hydrcx:ent.r~lou 4, 9.49 60 Nitra 

1! O}JC:HODNE MENO A siDLO·ALEBO MIESTO POVNIIU.NIA 

Obch0cli16 meno(~) uchadzaca (resp. Sidlo(a) alebo miestn(i1) 
clenov ·s lrn piny .ci9~~~y'atel;ov) podnilmnia ·. 

Uchadzac/ 

veduci clen 
Doprastav a.s. Drienov·a 27, 826 56 BratisJavn 

Clen 2"' Valtostav- SK a.s. Hlinska 40, 010 18 Zi'lina 

Clen 3~ OVIDA s.r.o. 
Mojfufrova 2257121, 955 01 
Topol'cany 

Cleo 4* INPEK, s.1·.o. Stefanikova 81, 949 01 Nitra 

" P/'/dajte afebo vymaite. d'atsie rladlcy p1·e c/e11'dv podfa pofreby, ak pom1k11 predkladn sk11pi17a dodavorefov. 

Upozornenie; podzhotovltef sa prf: Mely ~ejtd ppnuky nepovaiuje m cleno sk11pi11y dodwlalel'ov. ~k pom1k11 
predklada uchMzac samoslatne (nie ako sla1pi.n.i1 dodavalefnv), nuwv 11cltadzaifa uvedic \I 1·iculk11 uchtid:r.ac a 
ostrrtne riadky sa vymazir. 

Zv~ok 1, Cast' 2A 
Navrh na plnenie krilerif 

3 
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2. NA VRH NA PLNENIE KRITERII NA VYHODNOTENIE PONUK 

Pouukova c·eua bez DPH: --·----····-78 757 113.i§~ EUR 
sedemdesiatose111111ili611ovsedems1opat'desiatsede1111is/cst.orrimist EUR 

651100 (s!ovom) .......... .__.___., _____ , __ _. ..... _. _____ . ________ ._.. __________ - ..__ ____ .. 
suma DPff20%: 

(slovom) 

. _ _ ___ 15_7_5_1.122,73 EUR 
patnas(mifi6novsede111stoptit'desiatjede11tisfcltyristodvadsat'dva EUR 

731100 

P0.1rnkova ccna vrata11e DPH: -······-~·-~----.. _ .. ___ .2.~ 508 536138 . EUR 
de11at'desiatsfyri111ili6novpdt'st0osemtis/cpat'srotridsatsest' EUR 

(s!ovot?1} ·--··-- - 38/100 ... - ·-·-·-···------·-··--------··· 

Celkove prevadzkove naldady Dicla~ bez.DPH: 66~ 839,75 EUR 

(sfrrvom) 

suma DPH 20%: 

(sfovom) 

!esti11ili611ovsesl'srosest'desiatose1111is(cose111sto11·idsa(devat' ET!R 
751100 -·······----·-··--···- -·---·- - -- -··-·~~----- ............ 

1 333 7~_7195 . EUR 
jeden111ilio11tristofl·idsath·itislcsede111sto.fostdesiatsede111 EUR 

951100 ··---------· -------········- ·-
Celkov~ prevadzlcove naldady Dieln vratane DPH: -----·····--------~.OO~.i!~,70 EUR 

osem111ili611ovclvetisidest'stosede111 EUR 

(s/ovom) -· ··--··-·------··--····---------··--~------------ 1011 Qq_ 
*Celkove prevc'tdzkove naklady Diela podl'n casti 5 Predbeine teclmlcM riesenie, kapitola 5 .3. l, 
vypoctory Fornrnlar HI. 

,~ 
Ooprastav. a. s. 

GENEAALNE RlADITE~S1VO 
~rt.,Mvl\ ?.7, 82§ 56 SraUslava 

• (t1:;i? • 

Podpis : lng. Roman HuJ~k. ved(1cj odbom pJ'ipravy po11(1k 

(osoba alebo osoby oprcivnene na podpis 11 mene Uchadzaca) 

Datum: 28.l l.2014 

Zvazok 1, Cast' 2A 
Navrh na plnenie krfterii 

4 



COVSEVER 

PONUKOvY LIST 

PRE ZMLUVU 0 DIELO 
NA USKUTOCNENIE STA VEBNYCH PR.AC 

Refo1·cnene cislo zverejnenia v Uradnom vestniku EU/Vestniku UvO: U.V. EU/891 zo dna 
11.05.201 pod znackou 2013/S 091-154588 / VestnfkUvO c. 9112013 zo dila 11.05.2013 
pod znackou 7294-MSP 

Nazov zakazky: Zhotovenie stavby: COY SEVER 

Bratislava, JO. 07.2013 

Ponnka sa predklada p1·e: 

Zapadoslovens.lci vodal'enska spolocnost', a.s. 
, ( Nabrezie za hydrocentl.'alon 4, 949 60 Nitra 

PONUKU PREDKLADA 

Obchodne meno(a) uchadzaca {resp. Sfdlo(a) alebo miesto(a) 
clenov slrnpiny dodavatel'ov) podnikania 

Uchadzac/ Doprastav, a.s. 
slovensM 

'Vetluci clen Drienova 27, ~26 56 Bratislava 

Clen 2* 
V ahostav - SK, a.s. 

slovenska 
Hlinska 40, 010 18 Ziliua 

Clen 3* 
OVIDA, s.r.o. 

slovenska 
Mojmirova 2257121, 955 01 Topol'cany 

CJeu 4* 
JNPEK, 11.r.o. 

sfovensl<ft 
Stef:lnikova 81, 949 01 Nitrn 

"'Ptldajte a/ebo vymazte cfalsie riadky pre clenov podl'a potreby, ak ponuku predklada skupina dodilvatefov. 

Upozornenfe: podzhotovitcJ' sa pre Me/y t~;to ponuky nepovaiuje Z(I c/ena skupiny dodftvatel'ov. Ak pomtku 
predl1fada itchadzac samos1at11e (nie ako skupina dodltvatel'ov), nazov uch(ufzaca uvedie v riadku uchlidzae a 
ostalne riadk)I sa vymaiz~. 

2 KONTAKTNA OSOBA (PRE TUrO PONUKU) 

:Meno 

Organizacfa 

Adresa 

Telefon 

Fax 

E-mail 

Zvii)'.ok 1, Cast' 2B 
Ponuko1J9 list 

Ing. Roman Hnlak 

Doprnstav, a.s. 

DrJeiiov:l 27, 826 56 Bratislava 

+421 l 48171 446 

+421248 271563 

rnman.hulnfwudol!rnstav.sk 

041060'7 
6 
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GOV SEVER 

3 VYHLASENIE UCUAD:ZACA 

1 I'reStltdovali sme a v plnej mierc suhlaslme s podmienlcami verejnej sut'aze uroony1ni verejn:Ym 
obstanivate1'01n v (Jntdoom vestniku Europskej unie c. $09 l pod zn.ackou 2013/S 091-154588 zo 
d.iia 11.05.2013 a vo Vestnfku ve1·ejn6ho obstaravania c. 91/2013 pod zn.ackou 7294-MSP zo dna 
11 .05.2013 as podmienkruni uvedcnyrui v sut'n.Znych podkladoch. Tymto akccpnue1ne vsetky 
ustanovenia v ich (iplnosti, bez ryhrad a obmed:z.enL 

2 Vyltlasujemc, fo v~etky doklady a udaje uvedene v nasaj ponuke sC1 pravdive a (1plne. 

3 Vyhlasujemc, ze na~e Predbei11i technicke rie.Senie je vyprncovane v sidade s Poziadavkami 
Objednsivatcl'a. Vyblasujeme. Ze v pt'!pade poziadania verejnYro obstaravatel'om pocas llodnotenia 
ponuk predlozfme vsetky podpome dokumenty, kto1'e nt~zu byt" potrnbne k posildeniu sprav.nosti 
Predbeitreho technickeho 1·iden;a. 

4 Vyhlasujeme, u na5a ponukajc v sulade s pn:<lmetom zakaz.ky aAJcr:eptovana zmfovna hodnola 
7ahl'lia vsetky pol..rebne stavebne prace, projektove prlice a ostatne s'Uvisiace munosti tak aby Dielo 
bolo zhotoveue v rozsahu a kvalitc poZlldovanej v Zmluve. 

5 <V prlpade skupiny dodavaJcl'ov> Cestne vyhlasltjeme, .Ze v pl'fpade prijatia ponuky uzatvmlme 
a predlozime verejnernu obsta.ravatel'ovi zmluvu, J(torf bude zavazovtit' zmluvne st.rany, aby za 
zaviizky vzniknute pri realizacii predmetu zaka7.ky nicili spoloene a nerozdielne voci 
Objednavatcfovi. 

6 V sfilade s podmienkaUJi sut'aZn.ych podkladov a lehotami v nich uvedenymi, pont1kame 
realizaciu predmetu zakazky ,,Zl10tove1iie s tavby: COV Sever" bcz vyhrad alebo obmedzenf. 
Ponukovu cenu uvadzame v Ndvrhu na plnenie kriterii na vyhodnotenie ponuk (Cast' 2A) .. 

7 V prfpade prijntia nasej ponuky sa 7.avlizujeme predloZit' Zabczpelm na vykonanic prac (na 
splnenie zmluvnych zaviizkov) VO v)'1Ske 10% Akceptovanej zmluvnej bodnoty bez DPil podl'a 
poziadaviek nvedenych v Osobitnych zm1uvnycb podmienkach. 

8 V pripade prUatia !lasej ponuky sa zavliz.ujemc predlozit' Z~bezpelm na zarnfoe opl'avy vo 
ryske 3% Akceptovaoej zm!uvnej hodnoty bez DPH pocll'a poziadaviek uvedenycll v Osobitnych 
zmluvnych podmienkach . 

9 V prf pnde prijatia nasej ponnky ~a zavmtjeme uzatvori~ poistcuie Diela podl'a poziadaviek 
uvedenY"ch v Osobitojch zmluvnych podmienkach. 

10 Si1hJasime, ze v prfpade sporov sa bndeme l'iadit' 11stanove11iami Dohady o riesenf sporov, ktoraje 
fillcast'ou Zvazku 2 S1d'a.Zn.ych podkladov 

"~ oopraatav. a. &, 

GENEAALNE. RIADITEt~O 
D . "ova 27 826 56 Bralislal/a 

neu .'0152-

Podpis : Ing. Roman Hulak, veduci odborn pr(pravy ponuk 

(osoba alebo osoby opravnene na podpis ii mene Uchadzaca) 

Datum: 28.8.2013 

Zvazok 1, Casf 2B 
Ponukovy list 
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COVSEVER 

Tato ponuka obsahuje nas1edovne prilohy: 

p.c. Nazov dokl~du 
Tftuln}' list ponuky 

1 Obsah ponuky 

2 Ponuko,,Y Jlsl pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby 

3 
N~vrh zmluvy o dielo - bei AkceplovaneJ zmluvnej hodnoly 

Po1vrdanfe o rozsahu plnomocenslva - Ing. Zahradnik 

4 Priloha k oonuke 
5 Overana k6pia zabezpeky na 300 000 € 

Dokladv spOsobilosti - § 26 zakona o VO - Doprastav, a.s. 

Ceslne vvhlasenie oodra § 26 ods.1 plsm. h) zakona o vereinom obstaravanf 

Do~lady spOsobilosli - § 26 zakona o VO - Vahoslav - SK. a.s. 

6 Cestne vvhlasenio oodl'a § 26 ods.1 oism. h) zakona o vereinom obstaravanl 

Dokladv sQosobilostl - § 26 zakona o VO - OVIDA. s. r.o. 

Ces1ne vvhrasenlD oodra ~ 26 ods.1 oism. h} zakona o verejnom obslaravanl 

Dokladv soosobilosli - § 26 zakona o VO - INPEK. s. r.o. 

Cestne vvhlasenle oodra & 26 eds, 1 o!sm. h) zakona a verelnom obstar~vani 

Vseobecne informacle o uchadzacovl (formu•'r 11 • Dooraslav. a.s. 

V*iis t obchodneho reoistra 

V~eobccne informacie o uchadzacovi (formular 11 - VL\hostav - SK, a.s. 

7 VVoi.'l z obchodneho reals/re 

V~eobocne lnformacle o uch~dzacovi (formular 1) - OVIDA, s.r .o. 
Vypis z obchodneho registra 

Vseobecne lnformticlo o ucMdzaeovi (formular 1) - INPEK. s.r.o. 
Vo}pis z obchodneho registra 

Finencnv vvkaz lformular 2) 

8 
Vyjadrenle banl<y 0 schopnost/ plnif financne zavijzfcy 8 0 poskytnull uveru VO vySlra 
min. 10 000 000- € 
Cestne VYhltisonie o banl<ach 

VVl<az zlskov a strAt za 10/cv 2010, 2011 a 2012 
Skusenosli zhotovitel'a {formular 3) 
Rererencny list %akazky (formular 4)- Vahostav - SK, a.s. 

9 Potvrdenf: rofcrencia 

Referencny list zakazky (formuJar 4)-ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o. (ZoBZ so 
spol. INPEK. s.r.o. vie!' casr 14) 

10 .Zivotopis (formular 5) - stavbyveducl pre stokove siete 

Dol<lad o odbomej sposobilosfl na V]ikon odbomej r'Jinnostf 

Suhlas so spracovanim osobnych udajov 

Zivotopls (formular 5) - stavbyveduci pre stokove siete 

Dokfad 0 odbomoj sp6scbifosti na vykon odbomej cinnosti 

Suh/as .~o spracovanlm osobnych udajov 

Zivotopls (formular 5) • stavbyveduci pre COV 

Doklad o odbomej sp(;sobilosfi na vykon odbome/ cinnosli 

Suh/as so spracovanfm osobnych Udajov 

zvazok 1, tasf2B 
Pom1ko11Y list 

-

9 
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GOV SEVER 

~ 

Zivotopis (formular 5)- projektanl kanalizacnej siete 

Dok/ado odbomej sp6sobs1osli na V)l1<on odbomej cinnosti 

Stihl:is so spracovanim osobnych (Jdajov 

iivotopls (formular 5) - projektant Cov -
Do/clad o odbomej sposobilostf na vjlkon odbomej C:innosli 

Suh/as so spracovBnfm osobnjch udajov 

Predbelne technicke riesenie 

Aktlvlta A - odvedenle odpadovych vod 

Region Topol'~any 

Zoznam materifl/u a technologlck9ch zariadenf 

Regl6n Partizanske 

Zoznam materia/11 a technolog/ckych zarisdenl 

Regi6n Banovce nad Bebravou 

Zoznam materfalu a technofogiclo/ch zBrladenf 

Aktlvlta B • clstenle odpadovych vod 

Cov Toportany 

Tech11icl<a sprtwa 

Teclmologici<y navrh Cov 
11 Vylcresy 

Zoznam matefi81t1 a technologlcl<ych :zattadenl 

COV Partitilnske 

Tachnicka sprova 

Teclmotoglck9 navrh Cov 
Vylrresy 

Zo'znam materia/u a fec/Jnologlckych zariadenl 

t.ov Banovce nad Bebr<ivou 

Technick{J spr8va 

Tochnofogicky navrh GOV - -
Vy!cresy 

Zoznam materi6fu a leclmologlck9ch zariadenl 

Predbefoy /1armonogrnm prac boz uvedania fimmcnflho pfnenfa 

PodpisoVS- vzor splnomocnenej osoby opravnenej podpfsar ponuku • 
12 Ing. Hulak 

Splnomoonenle na podpis ponuky v mene zaujemcu ~ Ing. Hulak 

13 
Zmluva o zrlrnzenl 

Pine mocl na vecluceho ~lena zdrufonia 
Zmluva na preukazanie technickej aiebo odbomej sposobilosti A Vypi$y z obohodn~ho 
regisfra - ZIPP BRATISLAVA, spot. s r.o. 
Zmluva na preukazanie technickej alebo odbomej spfisobi!osli a Vypisy z obchodneho 

14 
regis1ra • BURSA. s.r.o. 
Zmluva na preukazanle technickej alebo odbornej spOsobilosli a Vypisy z obchodneho 
ragistra • ALVEST, s.r.o. 
Zmluva na preukazanie technickej alebo odbornej sposobilosti a Vyplsy :z. obchodneho 
regislra - ALVEST Mont, s.r.o. 

Zvl:l.zok 1, Casr 2B 
Ponukovy list 

10 
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GOV Sever 
Sut'azne podklady 

fPozndmka: Od 11chddzacov sa po!uduie, aby wnlnili od1zd11e /co/011/fy 1• tejlo Prl/o/ie k 001111/rc) 

PolQlJ<a 

Nazov a adresa O~)ednavatefa 

Na7.0v a adresa Zhotovitcl'a 

Meno a adresa Stavebneho dozora 

Lel10ta tjsta11by 

Lchota na oznan1cnie va<l 

Elektronickc ]Jrenosove systeiny 

Pouz.ite pravne predpisy 

Ro:t.hodujuci j azyk 

Jazyk pre kornu11ikaciu 

Ciastka Zabezpeky na vykonanie 
pi-ac (na splnenio zmlnv11ych 
zav~zkov) 
Lehota na. oznamenie 
ncpredvfdatel'nych chyb, omylov a 
va<l v J>ofa1davkach O~jedn<lvatel'a 

c1an1cy (Jdaj 
Zm!uvnych 
11odnrienok 

1.1.2.2.&1.3 Zapadusluvenska voclarenska spolo~nost', a.s. 
Nnbrczie za hydrocentJ·alou ti, 949 60 Nih·a 

l.1.2.3.&1.3 Zdruzenie "t':OV Sever" 
JJrienova 27 
826 56 Bratislava 

1 .1.2.4&1 .3 Bude menowmy. 

1.1.3.3 trvanie: 780 dni - od datmnu zacatia prac 
(cl.3.nok 8.1) az po vydanie Preueracieho 
protoJcolu prcDielo (clanok 10.1) 

1.1.3. 7 trvanfo: 90 clnf - od datumu vydania 
Preberaciel10 protolcolu pre Dielo (clanok 10.1) 
aZ po vydanie Protokolu o vyhotovenl Diela 
(clnnok 11.9) 

1.3 Nebud1'1 sa pottzivaf pre oficialnu komut1ikaciu 

1.4 Pravne predpisy Sloveuskej rcpnbliky 

1.4 Slovensky 

1.4 Slovensky 

4.2 10% zAkceptovancj zmluvncj hodnoty bez 
DPH 

5.1 30 dn{ 

h~~«'!l!t!i ",j~·~ 
JP{lii/~,u\l.'..'1>~ 

Ooprtll:'ll!iV, 0"tEC.STVO 
GENEM1.2~se~r-6J en1ll$\aV?1 
OrleMvc!I _' Mez . 

Podpis: lug. Roman Unl.tlk, veditci udboru prfprnvy pouuk 
(osoba alcbo osoby opr0.vnen6 podpisovat' v mene ucMdzaca) 

Datum: 10.07.2013 

Zvazok 2 
Priloha k ponul<e 



COVSever 
suraine podktady 

Odskodnenic za (.meskorenie za 
l<.u dY mil'nik 
Odskodnenie 7.1\ oneskorenie za 
Dielo 

Maxima Ina oiastka odskod11cnia za 
oneskor<:mie 
Upravy v dosle<lku zmien N.!ikladov 
Cclkova 7.nlohova platba, pocct u 
casovanie so16tolc 
Perce11lo za<lTamych platieb 

Limit zadrzmrych platieb 

· Ciastka 7..a teclmologicke zariaden.ia 
a materialy dopravovane na 
stavenfako 
Ciastka za tecbnologicke zariadenia 
a rnaterhllz: dodane 1ia stavenisko 
M eua/meny platieb 
Lehoty na pn:d10fonie poistenia: 
a) dokazy o poisteni 
b) prWu~n6 poistne zmluvy 

Maximalna ciRstka odpocitateJ'nych 
poJoZiek na poistenie rizik 
objcdnavatel'a 
Najnizsia <'Siastkn poistenia trelej 
strany 

TeJmfn dokedy musi byt' 
vymeoovan~ komisia na ricsenie 
spomv (KRS)vymenovana 

KRS bude pozostavat' 

Menovanic clena IIBS (ak sa st:ra11y 
nedohod11t1) vvkomi: 

8.7& 50 000. - EUR hez DPH 
14.15 (b) 

8.7& 0,05 % z koneenej zmluvnej ceny bez Dr:H 7.a 
14.15 (b) kaicl y cfoii. oneskmerua v rnenach a. ciastkn.ch, 

v akychje splatua :tmluvna cena 

8.'/ 10 % z konecnej Zmluvncj ceny bez DPH 

13.8 Neuolatiluie sa 
14.2 Nenplati1uje sa 

-
14.3(c) 10% 

14.3(c) 10 % z .AkceptovatJej zmluvnej hodnoty be'l. 
DPH 

14.5(b) Nt:uplatnujc sa 

14.S(c) Neuplatt'laje sa 

-
14.15 EUR -
18.1 

a) k Datumu zacatia prac 
h) k Datumu µcatia prac 

Pozn: dokaq o pojsteni (a) a prfs1uS116 poistno 
zmJuvy (b) su obsahovo totofu~ a prcdldadaju 
sa Jen razi pofad1tiu sa poistu6 :r.1111uvy. 

18.2(d) Ncuplatnuje sa 

18.3 300 000.-EUR bez DPH uajcdnu poistn(1 
udalosf 

20.2 do 60 dni od dii.tumu, kedy jedna. zo 
zmluvnych Sttan i1pozornf dn1hi1 na jcj umysel 
obr<itif sa so sporotn nu KRS 

20.2 1 clen - rozhudca 

20.3 Pl'ez::ident srovensk~j asociacie konznltacnych 
inzinierov - S.ACE alebo nim ooverena osoba 

"~ Podpis: Jng. Roma n Hulak, vecl<ici odhorn pdpravy pom'1k 
(osoba alebo osoby opravnene podpisovat' v mene ucMdzaca) 

Ooprastav, a. s. 
GENEAALNE RIADITEl'.~O 
Driefiova 27, 826 56 Bra11s1ave1 

• 0162 -

Datum: 10.07.20 13 

Zvazok 2 
PrJJoha k ponuke 
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ČOV Sever  
Zmluva 
 

Osobitné zmluvné podmienky 2 

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 
 
 

Podčlánok  
1.1 

Definície 1.1.1.3 “Oznámenie o prijatí ponuky” 
 
Vypustite podčlánok a nahraďte nasledovným: 
“Oznámenie o prijatí ponuky” znamená „Zmluvu o Dielo“ 
a dátum vydania alebo obdržania Oznámenia o prijatí 
Ponuky znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
o Dielo. 

  1.1.1.5 “Požiadavky Objednávateľa” 
 
Na konci podčlánku doplňte: 
„Požiadavky Objednávateľa” zahŕňajú Zväzok 3 súťažných 
podkladov, ktoré sú zaradené do zmluvy ako príloha (f) a  
špecifikujú Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke 
a definujú osobitné požiadavky Objednávateľa na prípravu, 
realizáciu, kontrolu a prevzatie prác. 

  1.1.4.1 “Akceptovaná zmluvná hodnota ” 
 
Pôvodný text podčlánku nahraďte nasledovne: 

„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená „Ponukovú 
cenu“ uvedenú v ponuke uchádzača tak ako je akceptovaná 
vo Formulári Zmluvy. 

  1.1.5.8 Na konci podčlánku vložte“ 

Dielo je rozdelené na dve „Aktivity“: 
 Aktivita A - Odvedenie odpadových vôd 
 Aktivita B - Čistenie odpadových vôd 
 
Rozsah uvedených aktivít je definovaný v Požiadavkách 
Objednávateľa.  

  1.1.5.9 Vložte nový podčlánok 1.1.5.9 „Časť stavby, stavebný 
objekt, prevádzkový súbor” 

Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytujú výrazy „časť stavby“, 
„stavebný objekt (SO)“ alebo „prevádzkový súbor (PS)“, 
má sa za to, že tieto výrazy sú rovnocenné a majú byť 
interpretované rovnako ako výraz „časť Diela“. 

  1.1.6.3 “Zariadenie Objednávateľa” 
 
Na konci tohto podčlánku vložte: 

Ak to bolo Zhotoviteľovi vopred oznámené, Zariadenie 
Objednávateľa môže zahŕňať zariadenie a predmety 
vlastnené inými subjektmi v Slovenskej republike, ktoré 
Objednávateľ užíva. 
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Podčlánok  
1.2 

Výklad pojmov Na konci tohto podčlánku vložte: 
 
Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytuje výraz „Zhotoviteľ zabezpečí, 
zaistí, dodá, vykoná, poskytne“ alebo sú opísané činnosti, ktoré má 
Zhotoviteľ vykonať, má sa za to, že náklady na tieto činnosti má 
Zhotoviteľ zahrnuté v zmluvnej cene. 
 

Podčlánok  
1.3 

Komunikácia Na konci podčlánku vložte: 
 
Počítanie času sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka SR.   
 

Podčlánok  
1.4 
 

Právne predpisy a 
jazyk 

Na konci tohto podčlánku vložte: 
 
Zmluvná dokumentácia, korešpondencia, komunikácia počas trvania 
Zmluvy ako iná súvisiaca dokumentácia vypracovaná alebo dodaná v 
súvislosti so Zmluvou bude písaná v Slovenskom jazyku.   

 

Podčlánok  
1.5 
 
 

Poradie záväznosti 
dokumentov 

Odstráňte zoznam dokumentov od (a) po (h) a nahraďte nasledujúcim 
zoznamom dokumentov: 
 

(a) Formulár Zmluvy 
(b) Návrh na plnenie kritéria a Ponukový list 
(c) Príloha k ponuke 
(d) Osobitné zmluvné podmienky 
(e) Všeobecné zmluvné podmienky 
(f) Požiadavky Objednávateľa 
(g) Výkresy 
(h) Predbežné technické riešenie 
(i) Cenová časť 
(j) Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 

 
Dodatky budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokumenty, ktoré 
upravujú. 
 

Podčlánok  
1.6 
 

Zmluva o Dielo Odstráňte prvú vetu a nahraďte textom: 
 
Strany uzavrú Zmluvu o Dielo v lehote viazanosti ponuky podľa § 45 
zákona o verejnom obstarávaní. 
 
V druhej vete tohto podčlánku odstráňte text “je prílohou Osobitných 
zmluvných podmienok“ a nahraďte ho textom “je súčasťou Zväzku 2, 
časť 1”. 
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Podčlánok  
1.8 
 

Starostlivosť 
o dokumentáciu 
a jej dodanie 

Za druhý odsek podčlánku vložte:  
 
Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej 
Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa 
vyhotovenia predmetu Diela vrátane Zmien, či už v origináli alebo 
kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom 
(napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny 
stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený 
Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“). 
 
Do prvej vety tretieho odseku za výrazom “…jednu kópiu 
Zmluvy…” vložte: 
 
“vrátane Všeobecných zmluvných podmienok,” 
 

Podčlánok  
1.10 
 

Užívanie 
Dokumentácie 
Zhotoviteľa 
Objednávateľom 

Na konci podčlánku vložte: 
 
Všetky práva pre používanie počítačových programov potrebných pre 
prevádzkovanie Diela Objednávateľom budú prevedené (ak je to 
možné v súlade s dotknutými všeobecne záväznými predpismi) na 
Objednávateľa v súlade s podčlánkom 10.1 Preberanie Diela a Sekcií 
alebo 10.2 Preberanie častí Diela s neobmedzenou platnosťou 
licencie. Má sa za to, že licenčné poplatky a všetky ostatné náklady 
spojené s užívaním počítačových programov sú zahrnuté 
v Akceptovanej zmluvnej hodnote. 

Podčlánok 
1.12 

Dôverné 
podrobnosti 

Na konci podčlánku vložte: 
 
Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako so 
súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho čo je nevyhnutné pre 
plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými Právnymi 
predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo 
poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom 
komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 
 
Objednávateľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy v súlade 
s príslušnými Právnymi predpismi s prihliadnutím na ustanovenia 
Zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku a 
s prihliadnutím na ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z §17 
Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 
Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. 
 

Podčlánok  
1.13 

Súlad s právnymi 
predpismi 

V druhej vete prvého odstavca nahraďte slovo „zvláštnych“ slovom 
„osobitných“. 
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Podčlánok  
1.15 

Audit  oprávnenými 
orgánmi 

Vložte nový podčlánok 1.15: 
 
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  

a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho 
dvora audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.  

 

Podčlánok  
1.16 

Obchodné 
tajomstvo 

Vložte nový podčlánok 1.16: 
 
Objednávateľ bude rešpektovať práva Zhotoviteľa vyplývajúce z 
interpretácie § 17 Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

Podčlánok  
2.1 

Právo prístupu na 
Stavenisko 

Za tretí odsek vložte nový odsek:  
 
Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch 
tretích osôb nad rámec pozemkov určených v Zmluve zaistí 
Zhotoviteľ v rámci zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľovi vznikne 
oneskorenie a/alebo náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas 
vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na 
predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov 
a primeraného zisku. 
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Podčlánok  
2.2 

Povolenia, licencie 
a schválenia 

Na konci tohto podčlánku vložte: 
 
Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve 
zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné potrebné 
dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré neboli súčasťou územných 
rozhodnutí alebo stavebných povolení ale sú potrebné k realizácii 
prác na Diele (napr: súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas 
k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu 
cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierských sietí, 
vodných tokov, železníc, povolenia vydané správacmi vodárenských, 
eneregitických, plynárenských alebo iných zariadení na 
dočasné/trvalé zastavenie/odstavenie alebo spustenie týchto zariadení 
a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich. 

V prípade zmien územných rozhodnutí, zmien stavby pred 
dokončením a činností z toho vyplývajúcich, vrátane inžinierskej 
činnosti, vzniknutých z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ 
zodpovedný aj za zabezpečenie týchto nových rozhodnutí/povolení 
a súhlasov a iných potrebných dokumentov, ako aj  za 
vyprojektovanie súvisiacej projektovej dokumentácie, vrátane 
všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich tak, aby Dielo bolo 
dokončené pre účely a v kvalite, ako je to definované v Zmluve. 

Podčlánok  
3.1  

Povinnosti 
a právomoc 
Stavebného dozora 

Na konci tohto podčlánku vložte: 
 
Stavebný dozor musí informovať Objednávateľa o všetkých 
závažných skutočnostiach, ktoré sa vykytnú počas realizácie Diela 
a spôsobe riešenia ktorý Stavebný dozor navrhuje najmenej 5 dní 
pred pred uskutočnením Rozhodutia v súlade s počlánkom 3.5 
Rozhodnutia a to predovšetkým vo veciach uvedených nižšie: 
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  a) podčlánok 3.2:  Delegovanie právomoci Stavebným  
   dozorom 

b) podčlánok 3.5:  Rozhodnutia; odsúhlasenie alebo rozhodnutie 
   v akejkoľvek záležitosti, ktorá má vplyv na 
   navýšenie alebo zníženie zmluvnej ceny 

c) podčlánok 4.4:  Podzhotovitelia 
d) podčlánok 5.2:  Dokumentácia Zhotoviteľa 
e) podčlánok 8.4:  Predĺženie Lehoty výstavby 
f) podčlánok 8.8:  Prerušenie prác 
g) podčlánok 8.11:  Predĺžené prerušenie 
h) článok 10:  Preberanie Diela (alebo časti Diela)  

   Objednávateľom 
i) podčlánok 11.9:  Protokol o vyhotovení Diela 
j) podčlánok 13.1:  Právo na zmenu 
k) podčlánok 13.5:  Predbežné sumy 
l) podčlánok 20.1:  Nároky Zhotoviteľa 

 
Ak sa Objednávateľ v danej lehote nevyjadrí, alebo písomne 
nepožiada Stavebný dozor o predĺžení času na vyjadrenie, má sa za 
to, že Objednávateľ s postupom Stavebného dozoru súhlasí. 
 
Ak Objednávateľ nesúhlasí s postupom navrhnutým Stavebným 
dozorm, v danej lehote zašle písomné stanovisko Stavebnému dozoru 
o dôvodoch nesúhlasu a riešeniach, ktoré v spornej veci navrhuje 
Objednávateľ. Takéto stanovisko však nemôže obmedzovať práva 
a povinnosti Stavebného dozoru podľa podčlánku 3.5 Rozhodnutia.    
 
Bez ohľadu na vyššie uvednú povinnosť, ak podľa názoru Stavebného 
dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života 
alebo Diela, prípadne priľahlého majetku, Stavebný dozor môže ale 
bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo 
zodpovednosti Zhotoviteľa nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky 
také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru 
Stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili 
takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozora 
dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. 

Podčlánok  
3.5 

Rozhodnutia Z prvý odsek vložte: 
 
Stavebný dozor je povinný pri rozhodovaní prihliadať na Právne 
predpisy a predovšetkýn na ustanovenia zákona o verejnom 
obstarávaní č. 25/2006 Z.z. týkajúce zadávania dodatočných prác. 
 



ČOV Sever  
Zmluva 
 

Osobitné zmluvné podmienky 8 

Podčlánok  
3.6 

Pravidelné pracovné 
rokovania 

Vložte nový podčlánok 3.6:  
Pracovné rokovania („kontrolné dni“) sa musia konať v pravidelných 
intervaloch, najmenej raz do mesiaca. Pracovných rokovaní sú 
povinní zúčastňovať sa: Predstaviteľ Zhotoviteľa, Stavebný dozor 
a Objednávateľ spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda 
pracovných rokovaní týka.  

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu týchto pracovných 
rokovaní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho 
účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za 
pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti 
musia byť v súlade so Zmluvou. 

Podčlánok  
4.2 

Zábezpeka na 
vykonanie prác  

Vymažte druhý odstavec tohto podčlánku a nahraďte ho týmto 
textom: 

Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi originál Zábezpeky na vykonanie 
prác najneskôr do Dátumu začatia prác, pričom jej kópiu zašle 
Stavebnému dozoru.  
 
V treťom odseku nahraďte prvú vetu nasledovným textom: 

„Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola 
platná, účinná a vymáhateľná do dátumu vydania Protokolu 
o vyhotovení Diela.“ 

  Na konci podčlánku doplňte nasledujúci text: 

Poskytnutie bankovej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 
a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov. V bankovej záruke musí banka písomne 
vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú 
výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 
peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška 
neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako 
Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje 
záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

Podčlánok  

4.3 

Predstaviteľ 
Zhotoviteľa 

Na konci podčlánku vložte text: 

Ak predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí 
plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ zabezpečí počas celej 
pracovnej doby kvalifikovaného tlmočníka. 
 

Podčlánok  

4.4 

Podzhotovitelia Na konci podčlánku vložte text: 
 
Stavebný dozor v prípade, že práce podzhotoviteľa nie sú vykonávané 
v súlade so Zmluvou alebo k spokojnosti Stavebného dozoru, doručiť 
Zhotoviteľovi písomné upozornenie a Zhotoviteľ je povinný zariadiť 
zjednanie nápravy. 
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Podčlánok  

4.6 

Spolupráca Na konci podčlánku vložte text: 
 
Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a činností 
ďalších zhotoviteľov zamestnaných Objednávateľom na Stavenisku 
a jeho častiach, ich vzájomná spolupráca a koordinácia prác je 
povinnosťou Zhotoviteľa. 
 

Podčlánok  

4.7 

Vytyčovanie Na konci tohto podčlánku vložte text: 
 
Vytyčovacia sieť na realizáciu Diela neexistuje. Všetky polohopisné 
a výškové body potrebné k vytýčeniu Diela si zabezpečí Zhotoviteľ 
v rámci zmluvnej ceny. 
 
Vytyčovanie existujúcich inžinierskych sietí v rámci Staveniska 
v potrebnom rozsahu si zabezpečuje Zhotoviteľ v rámci zmluvnej 
ceny. 
 

Podčlánok  

4.10 

Údaje o Stavenisku Na konci tohto podčlánku vložte: 
 
Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto článku sú akékoľvek 
údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje (napr. 
internet, elektronické a printové média). 
 

Podčlánok  

4.15 

Prístupové cesty Za text prvého odseku "Toto úsilie zahŕňa správne používanie 
vhodných vozidiel a trás" vložte nasledujúci text: 

„na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s dotknutými 
obcami.“ 

Na konci podčlánku vložte: 

Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek prístupových ciest 
potrebných počas realizácie Diela bude zodpovedný Zhotoviteľ.  

Pred začatím prác Zhotoviteľ pripraví a predloží Stavebnému 
dozorovi dokumentáciu skutočného stavu (pasport) každej 
prístupovej cesty obsahujúci identifikáciu, krátky technický popis a 
fotodokumentáciu alebo videozáznam. 

Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom 
Stavebný dozor za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa 
a správcov/vlastníkov určí prípadné poškodenie prístupových ciest 
ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu. 
 

Podčlánok  

4.19 

Elektrina, voda a 
plyn 

Na konci tohto podčlánku vložte:  
 
V prípade, že sa v Zmluvných dokumentoch uvádzajú lokality 
stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na 
inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. 
Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za konečné 
umiestnenie a napojenia na siete. 
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Podčlánok  

4.21 

Správy o postupe 
prác 

Nahraďte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom:  

Zhotoviteľ mesačne pripraví Správu o postupe prác a predloží ju 
Stavebnému dozorovi v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej 
kópii v elektronickej forme na CD alebo DVD nosiči. 

Nahraďte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom: 

a)  diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu 
každej etapy projektových prác (ak sú), Dokumentácie 
Zhotoviteľa, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na 
schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, 
dodávky, dodávky na Stavenisko, výstavby, akýchkoľvek 
skúšok, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie vád.  

Za bod (h) vložte: 

(i) revidovaný Harmonogram prác do konca Lehoty výstavby 
(ak je potrebné); 

(j)  výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných 
vedení, vrátane všetkých ich súčastí. 

Podčlánok  

4.24 

Nálezy na 
stavenisku 

Na konci tohto podčlánku vložte: 

Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o 
ochrane pamiatkového fondu je Zhotoviteľ povinný uzavrieť 
zmluvu s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v 
Nitre alebo s inou právnickou osobou, ktorá má príslušné 
oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie 
záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia 
rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a 
archeologického výskumu na Stavenisku.  

Zhotoviteľ, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečí 
predstihový záchranný archeologický výskum archeologických 
lokalít  nachádzajúcich sa v trase Diela a na Stavenisku, tak aby čo 
najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele.  

Podčlánok  
4.25 

Existujúce 
inžinierske siete a 
objekty 

Vložte nový podčlánok 4.25: 
 
Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré 
by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú 
kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické 
vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný oboznámiť sa 
s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. Pred začatím 
prác Zhotoviteľ písomne požiada vlastníkov, správcov alebo 
prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade 
podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom 
rozsahu.  
 
Zhotoviteľ ja naviac povinný overiť si u správcov prípadných 
inžinierskych sietí položených v období po vyhotovení projektovej 
dokumentácie Objednávateľa. 
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Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. 
 
Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskými 
sieťami na základe informácií poskytnutých Objednávateľom 
a ostatných dostupných informácií a v jeho ponuke zohľadnil všetky 
vyžadované náklady na vytýčenie existujúcich potrubných vedení 
a ostatných sietí v rámci Staveniska. Zhotoviteľ nemá právo si 
nárokovať na dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby 
v dôsledku toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami o 
existujúcich inžinierskych sieťach. 
 
Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na komunikácicáh 
(v rámci aj mimo ČOV) spôsobené ním alebo jeho podzhotoviteľmi 
počas výkonu prác na Diele a takéto škody musí v rámci zmluvnej 
ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie 
v Lehote výstavby. Zhotoviteľ musí obdržať písomné potvrdenie 
Stavebného dozoru o odstránení všetkých škôd (spôsobené 
Zhotoviteľom alebo jeho pod zhotoviteľmi) a o tom, že pozemné 
komunikácie boli dané do pôvodného stavu. V prípade dohody 
Zhotoviteľa so správcom komunikácie o úhrade nákladov spojených s 
odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného 
stavu v súlade s §9 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, predloží 
túto dohodu Stavebnému dozoru. 
 
V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierských sietí alebo 
podzemných objektov sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 
Nepredvídateľné fyzické podmienky alebo 13.3 Postup pri Zmenách. 

Podčlánok  

4.26 

Stavebný denník Vložte nový podčlánok 4.26: 

Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť 
stavebný denník a uschovávať ho na Stavenisku. Stavebný denník sa 
vedie pre celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé časti, podľa pokynov 
Stavebného dozora a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce 
sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela. 

Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, 
potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, 
nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle 
ustanovení podčlánku 1.3 Komunikácia a teda nezakladajú právo 
Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si 
nárokov. 

Podčlánok  

5.1 

Všeobecné 
povinnosti súvisiace 
s projektovaním 

Nahraďte znenie prvého odstavca  nasledovne: 

Projektová dokumentácia bude vyhotovená v súlade s Požiadavkami 
Objednávateľa a Predbežným technickým riešením predloženým 
v ponuke a akceptovaným Objednávateľom.  
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  Projektová dokumentácia (dokumentácia pre stavebné 
povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby, prípadne 
dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením) v rámci oboch 
Aktivít bude vypracovaná zodpovedným projektantom, ktorý bol 
predložený v ponuke Zhotoviteľa a ktorý disponuje potrebným 
oprávnením – autorizačným osvedčením Slovenskej komory 
stavebných inžinierov vydaným podľa zákona č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžnieroch v znení neskorších predpisov resp. obdobným osvedčením 
vydaným v krajine Európskej únie. 

Zhotoviteľ okrem uvedeného odborníka predloží Stavebnému 
dozorovi meno/názov každého Podzhotoviteľa – projektanta. 

Podčlánok  

5.2 

Dokumentácia 
Zhotoviteľa 

 

Na konci prvého odseku vložte: 
 
Za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane súvisiacej 
inžinierskej činnosti, v súlade so Zmluvou je v plnom rozsahu 
zodpovedný Zhotoviteľ pri dodržaní podmienok vydaných povolení 
(napr. požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií uvedených 
v územných rozhodnutiach, stavebných povoleniach, rozhodnutí 
vydaných v rámci posudzovania vplyvu Diela na životné prostredie 
a pod.). 
 

Na konci podčlánku vložte: 
 
„Predbežné technické riešenie“ uvedené v časti 10 týchto 
Obchodných podmienok je záväzné. Zmeny a úpravy Predbežného 
technického riešenia sú možné jedine na základe pokynu Stavebného 
dozora a so súhlasom Objednávateľa, v súlade s článkom 13 (Zmeny 
a úpravy). 
 

Podčlánok  

5.3 

Záväzok 
Zhotoviteľa 

Na konci podčlánku vložte: 
 
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať trasovanie stôk v rámci pozemkov 
určených v Zmluve, ktoré sú majetkovo-právne vysporiadané a sú 
uvedené v príslušných stavebných povoleniach.  
 
Zhotoviteľ je povinný vyprojektovať a uskutočňovať akékoľvek 
stavebné práce na všetkých troch čistiarniach odpadových vôd 
výlučne v rámci existujúcich areálov ČOV. 

Podčlánok  

5.5 

Zaškolenie V poslednej vete odseku tohto podčlánku odstráňte text: 
 
„podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“  
 
a  nahraďte textom: 
 
„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“ 
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Podčlánok  

5.6 

Dokumentácia 
skutočného 
vyhotovenia 

V poslednom odseku tohto podčlánku v poslednej vete odstráňte 
text: 
 
„podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“  
 
a  nahraďte textom: 
 
„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“ 
 

Podčlánok  

5.7 

Príručky pre 
prevádzku a údržbu  

V druhom odseku tohto podčlánku v prvej vete  odstráňte text: 
 
„podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“ 
 
a  nahraďte textom: 
 
„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“ 
 

Podčlánok  

6.3 

Osoby v pracovnom 
pomere s 
Objednávateľom 

Na konci vety vložte: 
„ ... a Stavebného dozoru“. 

Podčlánok  

6.5 

Pracovná doba V prvej vete prvého odseku nahraďte výraz 

„pracovného kľudu“  výrazom  “ pracovného pokoja“. 

Na konci podčlánku doplňte:  

Zhotoviteľ, po dohode s Objednávateľom a obdržaní súhlasu 
Stavebného dozoru, môže vykonávať práce na ČOV počas 
pracovných dní aj počas dní pracovného pokoja pri dodržaní 
ostatných ustanovení Zmluvy. Práce na stokových sieťach Zhotoviteľ 
nemôže vykonávať počas dní pracovného pokoja. 

Podčlánok  

6.7 

Ochrana zdravia 
a bezpečnosti pri 
práci 

Na začiatku podčlánku vložte odsek:   

Ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ povinný 
vykonávať v súlade s platnou legislatívou. 

Zhotoviteľ pred Dátumom začatia prác predloží Stavebnému 
dozorovi „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ s 
náležitosťami a v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
Stavenisko. 
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  Na konci prvého odseku doplniť nasledovný text: 

V prípade zamestnania ďalších zhotoviteľov na spoločnom 
pracovisku Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi túto 
skutočnosť a Zhotoviteľ bude zodpovedný za uzavretie Dohody s 
týmito ďalšími zhotoviteľmi Objednávateľa. Zhotoviteľ vypracuje 
návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi 
Objednávateľa podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

Podčlánok  

6.8 

Dozor Zhotoviteľa Na konci tohto podčlánku vložte nasledujúci odstavec: 

Primeraná časť Dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť 
(ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ 
zabezpečí na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov 
počas celej pracovnej doby. 
 
Všetci stavbyvedúci Zhotoviteľa budú mať oprávnenie (spôsobilosť) 
na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

Podčlánok  

6.10  

Záznamy 
o Personáli 
a Zariadení 
Zhotoviteľa 

Na konci podčlánku vložte: 
 
V prípade potreby, Stavebný dozor môže požadovať predkladanie 
podrobných údajov o počte Zhotoviteľovho Personálu a Zariadení 
denne alebo týždenne v stavebnom denníku. 

Podčlánok  

7.1 

Spôsob 
vykonávania prác 

 

Na koniec podčlánku vložte: 

Ak sa v Požiadavkách Objednávateľa, alebo iných Zmluvných 
dokumentoch cituje akýkoľvek patentovým zákonom chránený alebo 
značkový výrobok alebo Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť 
Stavebnému dozoru na odsúhlasenie inú alternatívu (ekvivalent), 
ktorá je za podmienok uvedených v Požiadavkách Objednávateľa 
alebo iných zmluvných dokumentoch, preukázateľne prinajmenšom 
rovnakých parametrov ako citovaný výrobok alebo Materiál. 

Podčlánok  

7.2 

Vzorky 

 

Na konci podčlánku vložte: 

Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami Zmluvy 
zabezpečí a poskytne Stavebnému dozoru vzorky Materiálov 
a dokumentáciu Technologického zariadenia najmenej 2 týždne pred 
plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto Materiálov alebo 
Technologického zariadenia.  
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  Zhotoviteľ nebude predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade 
s požiadavkami uvedenými v Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ 
predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Stavebný 
dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku; v tomto prípade 
Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru novú vzorku do 
dvoch týždňov. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné 
zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ.  

Pred zabudovaním Technologického zariadenia a Materiálov do Diela 
Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru príslušnú dokumentáciu a 
doklady vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými 
osobami  o potvrdení súladu tohto Technologického zariadenia 
a Materiálov s  ostatnými požiadavkami Zmluvy.  

Stavebný dozor sa k predloženým vzorkám písomne vyjadrí do 14 
dní. V prípade súladu vzoriek so Zmluvou vzorky odsúhlasí, v  
prípade zamietnutia Stavebný dozor zdôvodní dôvod zamietnutia 
vzoriek. 

Podčlánok  

7.4 

Skúšky Na začiatku druhého odseku vložte nasledujúci text:  

Zhotoviteľ predloží do 28 dní od Dátumu začatia prác „Kontrolný a 
skúšobný plán“ na odsúhlasenie Stavebnému dozoru a 
Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované 
skúšky a ich početnosť v súlade s požiadavkami uvedenými v 
Zmluve.  

Na konci druhého odstavca vložte nasledujúci text:  

Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác 
predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov  
kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich 
Vyhláške č. 558/2009 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré 
musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o 
používaní značiek zhody.  

Použiť a zabudovať do Diela sa smú iba také Materiály, ktoré spĺňajú 
požiadavky zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené sa musí preukázať 
predložením príslušných dokumentov. 

Podčlánok  

7.7 

Vlastníctvo 
technologického 
zariadenia  a 
materiálov 

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :  

Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým 
zariadeniam a Materiálom dňom zaplatenia mesačnej faktúry 
v zmysle podčlánku 14.7 Platba.  

Prechod nebezpečenstva škody na veci v zmysle § 542 Obchodného 
zákonníka na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza 
na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle 
článku 10 Preberanie Diela Objednávateľom. 
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Podčlánok  

8.1 

Začatie prác V druhom riadku tohto podčlánku za slovom „do“ vypustite „42 dní“ 
a nahraďte „14 dní“. 

Podčlánok  

8.3 

Harmonogram prác V prvom odstavci za prvú vetu vložte: 

Harmonogram prác bude vypracovaný v súlade s požiadavkami, 
obmedzeniami a podmienkami Zmluvy (vrátane míľnikov) a bude 
zohľadňovať geologické a hydrogeologické podmienky v predmetnej 
oblasti. 

Nahraďte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom: 

postupnosť, podľa ktorej Zhotoviteľ zamýšľa realizovať Dielo, 
vrátane predpokladaného časového plánu každej etapy vyhotovenia 
a odsúhlasenia Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane požadovaných  
projektových prác, inžinierskej činností, vrátane zabezpečenia 
potrebných súhlasov, vyjadrení, obstarávania, výroby 
Technologického zariadenia, dodávky na Stavenisko, výstavby, 
montáže, skúšok, uvádzania do prevádzky v súlade s požiadavkami 
Zmluvy. 

Pred druhý odstavec vložte: 

Stavebný dozor odovzdá Zhotoviteľovi bezodkladne po začatí prác 
v zmysle podčlánku 8.1 Začatie prác podklady, ktoré môžu byť 
potrebné pre spracovanie podrobného Harmonogramu prác 
Zhotoviteľa, napr. obmedzujúce podmienky existujúcej infraštruktúry 
(pokiaľ budú predložené Stavebným dozorom), požiadavky 
Objednávateľa v súvislosti s prevádzkou existujúcich ČOV ako aj 
obmedzujúce podmienky na činnosť Zhotoviteľa v súvislosti 
s výstavbou výtlačného potrubia na ČOV Topoľčany zo Sločian 
a úpravou prítokovej/odľahčovacej sotky na ČOV Bánovce nad 
Bebravou. 

Zhotoviteľ je povinný dodržať nasledovné časové a finančné míľniky 
stanovené Objednávateľom: 
 
- min 20 % finančné plnenie z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez 

Nepredvídateľných nákladov a bez DPH za práce vykonané 
v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 50 % Lehoty 
výstavby, 

- min 45% finančné plnenie z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez 
Nepredvídateľných nákladov a bez DPH za práce vykonané 
v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 70% Lehoty 
výstavby. 

 
Podkladom pre vyhodnotenie časových a finančných míľnikov 
Stavebným dozorom je Priebežné platobné potvrdenie bez odpočtu 
zádržného za mesiac, na ktorý pripadol daný míľnik.  

V prípade predĺženia Lehoty výstavby Stavebný dozor preskúma, či 
neboli dotknuté časové a finančné míľniky. Pokiaľ sa potvrdí, že 
míľniky boli dotknuté, v procese schvaľovania predĺženia Lehoty 
výstavby Stavebný dozor rozhodne o posune pôvodných míľnikov. 
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V prípade vynechania časti Diela v zmysle podčlánku 12.4 
Vynechanie časti Diela sa časové a finančné plnenie proporcionálne 
upraví. 

Podčlánok  

8.7 

Odškodnenie za 
oneskorenie 

Nahraďte prvý odstavec tohto podčlánku nasledovne: 
 
Ak Zhotoviteľ nesplní ustanovenie podčlánku 8.2 Lehota výstavby, 
resp. ustanovenia podčlánku 8.3 Harmonogram prác týkajúcich 
čiastkových finančných plnení definovaných pre jednotlivé míľniky 
z dôvodov na strane Zhotoviteľa, potom podľa podčlánku 2.5 Nároky 
Objednávateľa zaplatí Objednávateľovi jednorázové odškodnenie za 
nesplnenie finančného plnenia pre daný míľnik, ktorého suma je 
uvedená v Prílohe k ponuke. 
 
Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a  doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia do sídla Zhotoviteľa.  
 

Podčlánok  

8.13 

Požiadavky 
Objednávateľa na 
prevádzku 
existujúceho Diela 
alebo inžinierskych 
sietí 

Vložte nový podčlánok: 

Zhotoviteľ vyhotoví a odsúhlasí s Objednávateľom a Stavebným 
dozorom podrobný harmonogram výstavby/rekonštrukcie 
(technologického postupu) kde zohľadní podmienky a obmedzenia 
prevádzkovania existujúcich kanalizácií a ČOV Objednávateľom, 
resp. iným prevádzkovateľom (ak je). Akýkoľvek možný zásah do 
prevádzky existujúcich kanalizácií a ČOV alebo iných inžinierskych 
sietí musí byť vopred prerokovaný s Objednávateľom alebo 
príslušným správcom a odsúhlasený Stavebným dozorom.  
 
Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného podrobného Harmonogramu 
prác vrátane technologického postupu požiada príslušné orgány 
štátnej správy o odsúhlasenie dočasnej/obmedzenej prevádzky počas 
výstavby/rekonštrukcie ČOV (pokiaľ to bude vyplývať z platnej 
legislatívy).  
 
Zhotoviteľ bude zodpovedný za získanie ďaľších povolení resp. 
vyjadrení od dotknutých účastníkov výstavby vrátane správcu 
príslušného toku, ktoré budú požadovať orgány štátnej správy 
v rámci vydania rozhodnutia pre prevádzku ČOV počas jej 
rekonštrukcie.  

   
Zhotoviteľ bude povinný akceptovať a dodržiavať požiadavky týchto 
orgánov, ktoré sa budú týkať jeho činnosti, počas stanovenej lehoty 
ich platnosti. 

Podčlánok  

9.1 

Povinnosti 
Zhotoviteľa 

Vymažte bod (c) a nasledujúce dva odseky tohto podčlánku. 
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Podčlánok  

10.1 

Preberanie Diela a 
Sekcií 

Zrušte pôvodný text článku a nahraďte ho nasledovným textom:  

S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 Neúspešné Preberacie skúšky 
bude Dielo prebraté Objednávateľom (i) keď bolo Dielo dokončené 
v súlade so Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 
Lehota výstavby a (ii) keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo 
v súlade s týmto článkom. 

Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnému dozorovi 
požiadať o vydanie Preberacieho protokolu najskôr 14 dní predtým, 
než bude posledná časť Diela podľa názoru Zhotoviteľa dokončená a 
pripravená k prebratiu.  

Stavebný dozor je povinný do 28 dní po obdržaní žiadosti: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, 
kedy bolo Dielo v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných 
nedokončených prác a vád, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie 
Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí 
dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady 
majú byť odstránené; alebo 

b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má 
Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebným 
dozorom tak aby bolo možné Preberací protokol vydať. Po 
dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie 
podľa tohto podčlánku. 

Preberací protokol pre Dielo nebude vydaný pred tým ako pre všetky 
časti Diela budú vydané samostatné Preberacie protokoly v súlade 
s podčlánokm 10.2 Preberanie častí Diela. 

Podčlánok  

10.2 

Preberanie častí 
Diela 

Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a vložte 
nasledujúci text: 

Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok časti Diela a 
dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve 
tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za 
dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 
Neúspešné Preberacie skúšky, pri dokončení časti Diela Zhotoviteľ 
požiada Stavebný dozor o vydanie Preberacieho protokolu 
dokončenie časti Diela a so žiadosťou predloží dokumentáciu k 
preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa vrátane príslušných softvérových a digitálnych 
záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty 
vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy.  
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  Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie Preberacích protokolov 
dokončených častí Diela jedine v prípade, ak je zabezpečená 
prevádzkyschopnosť a bezpečnosť častí Diela. 

Stavebný dozor povinný do 28 dní po obdržaní žiadosti: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, 
kedy bola časť Diela v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných 
nedokončených prác a vád, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie 
časti Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí 
dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady 
majú byť odstránené; alebo; 

b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má 
Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebným 
dozorom tak aby bolo možné Preberací protokol vydať. Po 
dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie 
podľa tohto podčlánku. 

V prípade preberania časti Diela do predčasného užívania Zhotoviteľ 
predloží Stavebnému dozoru v 6 vyhotoveniach doklady a dokumenty 
uvedené v Požiadavkách Objednávateľa. 

Ak riadiaci systém v čase odovzdania časti Diela do predčasného 
užívania nebude funkčný, Zhotoviteľ zabezpečí prevádzku 
odovzdaných častí v lokálnej automatike. 
 

 (1) V čase uzatvorenia tejto Zmluvy o Dielo je týmto všeobecne záväzným právnym 
predpisom vyhláška č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.  

Podčlánok  

10.5  

Záručná doba 
 

Vložte nový podčlánok 10.5: 
 
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi, že zhotovené stavebné práce 
budú bez akýchkoľvek vád, vrátane Dokumentácie Zhotoviteľa, 
v období Záručnej doby, ktorá pre stavebné práce bude v trvaní 60 
(šesťdesiat) mesiacov po vystavení Preberacieho protokolu na Dielo 
alebo časť Diela. 
 
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi, že všetky Technologické 
zariadenia budú bez akýchkoľvek vád, vrátane Dokumentácie 
Zhotoviteľa, v období Záručnej doby, ktorá pre Technologické 
zariadenia bude v trvaní 24 (dvadsaťštyri) mesiacov po vystavení 
Preberacieho protokolu na Dielo alebo časť Diela.  
 
Objednávateľ má právo požadovať aby Zhotoviteľ v Záručnej dobe 
odstránil akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia 
Zhotoviteľových povinností. 
 
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže 
užívať Dielo alebo časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá 
Zhotoviteľ.. 
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Uvedené ustanovenia platia aj v prípade prebratia časti Diela do 
predčasného užívania Objednávateľom v zmysle článku 10.2 
Preberanie častí Diela. 
 
Pre účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela 
nie je v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi 
a technickými predpismi alebo technickými normami účinnými na 
území Slovenskej republiky. 
 

Podčlánok  

11.1 

Dohotovenie 
nedokončených 
prác a odstránenie 
vád 

V druhom odseku tohto podčlánku v bode (a) nahraďte výraz „ako je 
určená pokynom Stavebného dozoru“ výrazom „ako je určené 
v Osobitných zmluvných podmienkach“. 

Na koniec podčlánku vložte: 

Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti 
Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení.  

Ak Stavebný dozor alebo Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, 
Lehota na odstránenie vád je 7 dní od oznámenia Objednávateľom 
(alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy bude Zhotoviteľ 
povinný vady odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady 
Objednávateľom. 

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého 
potvrdia obe Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto 
protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného  uvedené: 

 
-  mená zástupcov oboch zmluvných Strán, 
-  číslo Zmluvy o dielo, 
-  dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa, 
-  popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 
-  dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, 
-  celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady).
 

Podčlánok  

11.4 

Neodstránenie vád V prvej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „v primeranej lehote“ 
výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1 Dohotovenie 
nedokončených prác a odstránenie vád“. 
 

Podčlánok  

11.9 

Protokol 
o vyhotovení Diela 

Na konci prvej vety druhého odstavca doplňte:  

„... a predložil Zábezpeku na záručné opravy podľa podčlánku 11.12. 
Zábezpeka na záručné opravy, Zábezpeku na Technologické 
zariadenia ČOV podľa podčlánku 11.13. Zábezpeka na 
Technologické zariadenia ČOV a Zábezpeku na prevádzkové náklady 
Diela podľa podčlánku 11.14. Zábezpeka na prevádzkové náklady 
Diela. 
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Podčlánok  

11.12 

Zábezpeka na 
záručné opravy 

Vložte nový podčlánok 11.12.: 

Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela 
predložiť neodvolateľnú Zábezpeku na záručné opravy (bankovú 
záruku) vo výške 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH 
splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo 
zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe.  

Poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť 
ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť 
poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou 
zahraničnej banky v Slovenskej republike.  

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne 
a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa 
uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, 
ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ 
požaduje ako Zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ 
porušuje svoje záväzky zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej 
dobe. 

Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia poslednej 
Záručnej doby. 

Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do 
odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať 
Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ 
takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady 
Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť 
začne plynúť nová Záručná doba. 

Podčlánok  

11.13 

Zábezpeka na 
Technologické 
zariadenia ČOV 

Vložte nový podčlánok 11.13.: 

Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela 
predložiť neodvolateľnú Zábezpeku na Technologické zariadenia 
ČOV (bankovú záruku) vo výške 1 500 000.- EUR splatnú na účet 
Objednávateľa na splnenie záväzkov súvisiacich so zabezpečením 
životnosti Technologických zariadení ČOV.  

Poskytnutie Zábezpeky na Technologické zariadenia ČOV sa musí 
riadiť ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť 
poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou 
zahraničnej banky v Slovenskej republike.  

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne 
a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa 
uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, 
ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ 
požaduje ako Zábezpeku na Technologické zariadenia ČOV 
v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky súvisiace so 
zabezpečením životnosti Technologických zariadení ČOV. 

Zábezpeka zostane v plnej výške platná 36 mesiacov po uplynutí 
Záručnej doby pre Technologické zariadenia. 
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Podčlánok  

11.14 

Zábezpeka na 
prevádzkové 
náklady Diela 

Vložte nový podčlánok 11.14.: 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr k dátumu vydania posledného 
rozhodnutia pre trvalé užívanie stavby príslušným úradom životného 
prostredia predložiť neodvolateľnú Zábezpeku na prevádzkové 
náklady Diela (bankovú záruku) vo výške 1 000 000.- EUR splatnú 
na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov súvisiacich so 
zabezpečením neprekročenia Celkových prevádzkových nákladov 
Diela uvedených v ponuke Zhotoviteľa.  

Poskytnutie Zábezpeky na prevádzkové náklady Diela sa musí riadiť 
ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť 
poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou 
zahraničnej banky v Slovenskej republike.  

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne 
a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa 
uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, 
ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ 
požaduje ako Zábezpeku na prevádzkové náklady Diela v prípade, ak 
skutočné celkové prevádzkové náklady Diela po uplynutí 60 
mesiacov od dátumu nadobodnutia právoplatnosti posledného 
rozhodnutia pre trvalé užívanie stavby, vypočítané podľa metodiky 
uvedenej v časti 10 Osobitných zmluvných podmienok, budú 
prevyšovať Celkové prevádzkové náklady Diela uvedené v Zmluve 
o viac ako 10%.  

V takomto prípade Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi rozdiel medzi 
skutočnými celkovými pervádzkovými nákladmi Diela a Celkovými 
prevádzkovými nákladmi Diela podľa Zmluvy. 

Zábezpeka zostane v plnej výške platná 63 mesiacov od dátumu 
nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia pre trvalé 
užívanie stavby vydaného príslušným úradom životného prostredia. 

Podčlánok  
13.1 

Právo na zmenu Text druhého odstavca vymažte a nahraďte textom: 

Zhotoviteľ je povinný vykonať a bude viazaný každou Zmenou mimo 
prípadov kedy Zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie Stavebnému 
dozorovi, v ktorom uvedie (spolu s podpornými podrobnosťami), že 
(i) Vybavenie potrebné k Zmene nie je pre Zhotoviteľa ľahko 
dostupné, (ii) Zmena zníži bezpečnosť alebo vhodnosť Diela, (iii) 
alebo zmena bude mať nepriaznivý dopad na Ročné prevádzkové 
náklady Diela uvedené v Zmluve. Po obdržaní tohto oznámenia 
Stavebný dozor pokyn zruší, potvrdí alebo zmení.  

Podčlánok  
13.2 

Zlepšovací návrh Tento podčlánok sa neuplatňuje. 
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Podčlánok  
13.3 

Postup pri Zmenách Na konci podčlánku vložte: 
 
Stavebný dozor neschváli Zmenu alebo nevydá pokyn k vykonaniu 
Zmeny bez predošlého súhlasu Objednávateľa v súlade s podčlánkom 
3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozoru. Pokiaľ pokyn 
k Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ 
Zmenu nemôže vykonať. 
 

Podčlánok  
13.8  

Úpravy ceny 
v dôsledku zmien 
nákladov 

Tento podčlánok sa neuplatňuje. 

Podčlánok  

14.1 

Zmluvná cena Nahraďte výraz „vo Formulári“ v odsekoch (c) a (d) výrazom „vo 
Formulári platieb“. 

Podčlánok  

14.3 

Žiadosť o Priebežné 
platobné potvrdenie 

V prvej vete tohto podčlánku vymažte slovo „šiestich kópiách“ a 
nahraďte: 
„5 origináloch“ 
 

Podčlánok  

14.5  

Technologické 
zariadenie 
a Materiály určené 
pre Dielo 

Tento podčlánok sa neuplatňuje. 

Podčlánok  

14.6  

Vydanie 
Priebežných 
platobných 
potvrdení 

V prvej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „28 dní“ výrazom „15 
dní“. 
 

Podčlánok  

14.7  

Platby  Nahradiť odseky  (b) a (c) nasledovne: 
 
b)  čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení 

predloženom v 5 origináloch do 90 dní potom, ako Objednávateľ 
obdrží toto Priebežné platobné potvrdenie, a 

c)  čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení  
predloženom v 5 origináloch  do 90 dní potom, ako Objednávateľ 
obdrží toto Záverečné platobné potvrdenie. 

Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text: 

Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť 
vykonaná podľa podčlánku 1.3 Komunikácia. Zhotoviteľ požiada 
Objednávateľa o schválenie zmeny účtu spolu s uvedením 
dôvodov; v prípade že ide Zhotoviteľa- skupinu dodávateľov, 
predloží aj písomný súhlas ostatných členov skupiny so zmenou účtu 
(potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov 
skupiny). Po schválení zmeny Objednávateľom a 
písomnom informovaní Stavebného dozoru je možné poukazovať 
platby na nový účet.   
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Podčlánok  

14.9  

Platba Zádržného Za posledný odsek podčlánku vložte: 

Po obdržaní Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 
Preberanie Diela a Sekcií a po tom, ako Dielo úspešne absolvovalo 
všetky predpísané skúšky, Stavebný dozor potvrdí a Objednávateľ 
vyplatí zhotoviteľovi zostatok zádržného, ak obdrží Zábezpeku na 
zadržané platby (bankovú záruku) vo forme a od inštitúcie 
odsúhlasenej Objednávateľom vo výške zostatku Zádržného. 
Poskytnutie bankovej záruky na zadržané platby sa musí riadiť 
ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

  Uvedené neplatí pri odovzdaní/prebratí časti Diela do predčasného 
užívania v zmysle podčlánku 10.2. 

Zhotoviteľ zabezpečí, aby Zábezpeka bola platná až do dátumu 
vydania Protokolu o vyhotovení Diela.  

Objednávateľ vráti Zábezpeku pre zadržané platby Zhotoviteľovi do 
21 dní od obdržania originálu Protokolu o vyhotovení Diela od 
Stavebného dozora.  

Podčlánok  

14.10  

Prehlásenie 
o dokončení Diela 

V prvej vete tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ a nahraďte: 
„5 originálov“ 

Podčlánok  

14.11  

Žiadosť 
o Záverečné 
platobné potvrdenie 

V prvej vete tohto podčlánku vymažte slovo „6 kópií“ a nahraďte: 
„5 originálov“ 

Podčlánok  

15.2  

Odstúpenie od 
Zmluvy zo strany 
Objednávateľa 

Druhý odsek znie :  

Odstúpenie podľa písm. a) až d) nadobudne účinnosť 14 dní po 
doručení Zhotoviteľovi. Odstúpenie podľa písm. e) a f) nadobudne 
účinnosť dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.  

V štvrtom odseku v druhej vete vymažte slovo „výpovede„ 
a nahraďte : 

„o odstúpení" 

Podčlánok  

15.3  

Ocenenie k dátumu 
odstúpenia  

Vymažte slovo „platnosť„ a nahraďte : 

„účinnosť“  

Podčlánok  

15.4  

Platba po odstúpení  Vymažte slovo „platnosť„ a nahraďte : 

„účinnosť“  
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Podčlánok  

15.5  

Oprávnenie 
Objednávateľa 
vypovedať Zmluvu   

Pôvodný názov podčlánku „Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od 
Zmluvy“ sa nahrádza názvom: „Oprávnenie Objednávateľa 
vypovedať Zmluvu“.  

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom: 

Objednávateľ môže vypovedať iba časť Zmluvy, a to pre tú časť 
Diela, na ktorej sa ešte stavebné práce nezačali realizovať, tzn. 
Stavebný dozor nevydal pokyn na začatie stavebných prác na tejto 
časti Diela, tým, že doručí Zhotoviteľovi písomnú výpoveď na túto 
časť Diela. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa doručenia výpovede 
Zhotoviteľovi. Pred uplynutím výpovednej lehoty je Zhotoviteľ 
povinný predložiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác 
zníženú o predmetnú časť Diela a po jej predložení Objednávateľ je 
povinný vrátiť Zhotoviteľovi pôvodnú Zábezpeku na vykonanie prác. 
Objednávateľ nesmie vypovedať časť Zmluvy podľa tohto článku 
kvôli tomu, aby Dielo zhotovil sám alebo aby ho nechal vyhotoviť 
inému zhotoviteľovi. Objednávateľ je povinný z titulu výpovede 
uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne účelne vynaložené 
náklady. 

  Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný postupovať 
podľa podčlánku 16.3 Ukončenie prác a odstránenie Zariadenia 
Zhotoviteľa a bude mu zaplatené v súlade s podčlánkom 19.6 
Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie. 

Podčlánok  

16.2  

Prerušenie prác a 
odstúpenie od 
Zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa  

Pôvodný názov podčlánku „Odstúpenie od Zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa“ sa nahrádza názvom: „Prerušenie prác a odstúpenie od 
Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“.  

Druhý odsek znie: 

Odstúpenie podľa písm. a) až e) nadobudne účinnosť 14 dní po 
doručení Objednávateľovi. Odstúpenie podľa písm. f) a g) nadobudne 
účinnosť dňom jeho doručenia Objednávateľovi. 

Podčlánok  

16.3  

Ukončenie prác 
a odstránenie 
Zariadení 
Zhotoviteľa  

Prvá veta znie:  
 
Potom čo výpoveď podľa podčlánku 15.5 Oprávnenie Objednávateľa 
vypovedať Zmluvu, oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 16.2 
Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, podčlánku 19.6 
Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie nadobudne 
účinnosť, Zhotoviteľ urýchlene: 
 

Podčlánok  

16.4  

Platba pri odstúpení  Vymažte slovo „platnosť„ a nahraďte : 
 
„účinnosť“  

Podčlánok  

18.1  

Všeobecné 
požiadavky na 
poistenie 

Nahraďte znenie prvej vety šiesteho odseku po bod a) nasledovne:  
 
„Príslušná poisťujúca Strana predloží k dátumu uvedenému v Prílohe 
k ponuke:“ 
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Podčlánok  

19.6  

Dobrovoľné 
odstúpenie od 
Zmluvy, 
platba a uvoľnenie  

Druhú vetu prvého odseku nahraďte nasledovným textom: 
 
„V tomto prípade odstúpenie nadobudne platnosť a účinnosť dňom 
jeho doručenia a Zhotoviteľ bude postupovať v súlade s podčlánkom 
16.3 Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa.“ 
 

Podčlánok  

20.2  

Menovanie komisie 
na riešenie sporov  

V druhej vete prvého odseku sa mení „28 dní“ na „60 dní“. 

Podčlánok  

20.6  

Arbitrážne konanie  Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledovným textom: 
 
Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho 
vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky. 
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P R Í L O H A 
 

Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov 
  
1.  
Definície Každá „Dohoda o riešení sporov“ je trojstranná dohoda medzi: 
 (a) Objednávateľom; 
 (b) Zhotoviteľom; a 
 (c)  „Členom“, ktorý je v Dohode o riešení sporov definovaný ako: 
  (i) jediný člen Komisie na riešenie sporov – „KRS“ (alebo 

„rozhodca“); a kde v tomto prípade všetky odkazy na „Ďalších 
členov“ sú bezpredmetné, alebo 

  (ii) jedna z troch osôb, ktoré sa spoločne nazývajú „KRS“ (alebo 
„Komisia na riešenie sporov“); a kde v tomto prípade zostávajúce 
dve osoby sa nazývajú „Ďalší členovia“. 

  
 Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu uzavreli (alebo majú v úmysle uzavrieť) 

dohodu, ktorá sa nazýva „Zmluva“ a je definovaná v Dohode o riešení sporov; 
ktorá ustanovuje túto Prílohu. V Dohode o riešení sporov majú slová a výrazy 
rovnaký význam aký im je prisúdený v „Zmluve“, ak nie sú definované ináč. 

  
2.  
Všeobecné 
ustanovenia 

Dohoda o riešení sporov nadobudne účinnosť dňom keď Objednávateľ, 
Zhotoviteľ a každý z Členov (alebo "Člen") v tomto poradí každý podpísal 
dohodu o riešení sporov. 

  
 Keď Dohoda o riešení sporov nadobudne účinnosť, vtedy to samostatne oznámi 

Objednávateľ a Zhotoviteľ Členovi“ KRS. Ak Člen neobdrží niektoré z týchto 
oznámení do šiestich mesiacov potom čo Dohoda o riešení sporov bola 
podpísaná, táto dohoda bude neplatná a neúčinná. 

  
 Zamestnanie Člena je osobnou funkciou. Žiadny prevod práv alebo zadanie 

Dohody o riešení sporov inému subjektu nie je dovolené bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu všetkých strán a ďalších Členov (ak sú). 

  
3.  
Záruky Člen zaručuje a súhlasí, že je a bude nestranným a nezávislým od 

Objednávateľa, Zhotoviteľa a Stavebného dozora. Člen je povinný bezodkladne 
oznámiť, každému z nich a Ďalším členom (ak sú), akékoľvek fakty alebo 
okolnosti, ktoré sa môžu zdať nezlučiteľné s jeho/jej zárukou a súhlasom 
o nestrannosti a nezávislosti. 

  
 Pri menovaní Člena, Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoliehali na vyjadrenie 

Člena, že on/ona: 
 (a) má skúsenosti s prácou, ktorú má Zhotoviteľ podľa Zmluvy vykonať, 
 (b) má skúsenosti s výkladom zmluvnej dokumentácie a 
 (c) plynne ovláda komunikačný jazyk definovaný v Zmluve. 
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4.  
Všeobecné 
povinnosti Člena 

„Člen“: 
 

 (a)   nesmie mať finančný alebo iný prospech od Objednávateľa, 
Zhotoviteľa alebo Stavebného dozora,  ani  žiadny  finančný  prospech zo  
Zmluvy s výnimkou platieb podľa Dohody o riešení sporov; 

 (b) nebol predtým zamestnaný ako konzultant alebo inak Objednávateľom, 
Zhotoviteľom alebo Stavebným dozorom, s výnimkou takých prípadov, 
ktoré boli písomne oznámené Objednávateľovi a Zhotoviteľovi predtým 
než podpísali Dohodu o riešení sporov; 

 (c) je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, Zhotoviteľovi a „Ďalším 
členom“ (ak sú), pred uzavretím Dohody o riešení sporov a podľa jeho/jej 
najlepšieho vedomia a pamäti, všetky odborné alebo osobné vzťahy ku 
ktorémukoľvek riaditeľovi, úradníkovi alebo zamestnancovi 
Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo Stavebného dozora a každú svoju 
predchádzajúcu angažovanosť na celkovom projekte, ktorého Zmluva je 
súčasťou; 

 (d) nesmie byť počas trvania Dohody o riešení sporov, zamestnaný ako 
konzultant ani iným spôsobom u Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo 
Stavebného dozora, s výnimkou toho ako sa môže písomne dohodnúť 
Objednávateľom, Zhotoviteľom a Ďalšími členmi (ak sú); 

 (e) je povinný plniť pripojené procesné pravidlá a podčlánok 20.4 
Všeobecných zmluvných podmienok; 

 (f) nesmie poskytovať rady týkajúce sa riadenia Zmluvy Objednávateľovi, 
Zhotoviteľovi, Personálu Objednávateľa alebo Personálu Zhotoviteľa, 
okrem takých, ktoré sú v súlade s pripojenými procesnými pravidlami; 

 (g) po dobu svojho pôsobenia ako Člen nesmie vstupovať do jednaní alebo 
uzatvárať akékoľvek dohody s Objednávateľom, Zhotoviteľom alebo 
Stavebným dozorom, týkajúce sa zamestnania ktorýmkoľvek z nich, či už 
ako konzultant alebo inak, po ukončení funkcie podľa Dohody o riešení 
sporov; 

 (h) musí byť k dispozícii pre všetky jeho/jej návštevy Staveniska a jednania, 
podľa toho ako budú potrebné; 

 (i) je povinný zaobchádzať s podrobnosťami Zmluvy a všetkými aktivitami 
a rokovaniami KRS ako so súkromnými a dôvernými a nesmie ich 
zverejňovať alebo rozširovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa, Zhotoviteľa a Ďalších členov (ak sú); a 

  
5.  
Všeobecné 
povinnosti 
Objednávateľa 
a Zhotoviteľa 

Objednávateľ, Zhotoviteľ, Personál Objednávateľa a Personál Zhotoviteľa 
nesmú požadovať od Člena radu alebo konzultáciu týkajúcu sa Zmluvy inak než 
v rámci normálneho priebehu činnosti KRS podľa Zmluvy a Dohody o riešení 
sporov a s výnimkou toho rozsahu, ktorý bol daný predchádzajúcim súhlasom  
Objednávateľa, Zhotoviteľa a Ďalších členov (ak sú). Objednávateľ  
a Zhotoviteľ  budú príslušne zodpovední za plnenie tohto ustanovenia 
Personálom Objednávateľa a Personálom Zhotoviteľa. 

  
 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú sebe navzájom a Členovi, že ak sa 

písomne medzi Objednávateľom, Zhotoviteľom, Členom a Ďalšími členmi (ak 
sú) nedohodne inak, Člen nesmie byť: 

 (a) menovaný ako rozhodca v žiadnom arbitrážnom konaní podľa Zmluvy; 
 (b) predvolaný ako svedok aby podal svedectvo v akomkoľvek spore pred 

rozhodcom(ami) menovanými pre akékoľvek rozhodcovské konanie 
podľa Zmluvy; alebo 
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 (c) zodpovedný za žiadne nároky za niečo vykonané alebo opomenuté pri 
plnení alebo údajnom plnení funkcií Člena, pokiaľ sa neukáže, že toto 
bolo vykonané alebo opomenuté v zlej viere. 

  
 Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne a nerozdielne odškodnia a ochránia Člena 

proti a pred nárokmi, z ktorých je zbavený zodpovednosti podľa 
predchádzajúceho odstavca. 

  
6.  
Platba Člen bude platený ako je ďalej uvedené, v mene uvedenej v Dohode o riešení 

sporov: 
 (a) denný poplatok, ktorý sa bude považovať za plnú úhradu za: 
  (i) každý pracovný deň strávený čítaním podaní, účasťou na 

jednaniach (ak nejaké sú), prípravou rozhodnutí alebo 
vykonávaním obhliadok staveniska (ak nejaké sú); a 

  (ii) každý deň alebo časť dňa maximálne do výšky dvoch dní času 
stráveného cestovaním v každom smere za cestu (ak nejaká je) 
medzi bydliskom Člena a staveniskom alebo inou lokalitou 
stretnutia s Ďalšími členmi (ak sú) a/alebo Objednávateľom a 
Zhotoviteľom; 

 (b) všetky primerané výdavky vynaložené v súvislosti s povinnosťami Člena 
vrátane nákladov na sekretárske služby, telefónne hovory, poplatky za 
kuriérske služby, faxy a telexy, cestovné, nocľažné a stravné; pre každú 
položku presahujúcu päť percent denného poplatku uvedeného 
v odstavci (a) tohto článku sa bude požadovať prijímový doklad; 

 (c) akékoľvek dane riadne odvádzané v Krajine z platieb Členovi (pokiaľ 
nie je štátnym príslušníkom Krajiny, alebo nemá v Krajine trvalý pobyt) 
podľa tohto článku 6. 

  
 Denný poplatok bude taký, ako je špecifikované v Dohode o riešení sporov. 
  
 Ihneď po nadobudnutí účinnosti Dohody o riešení sporov, Člen, predtým ako 

sa zapojí do akejkoľvek činnosti v rámci Dohody o riešení sporov, predloží 
Zhotoviteľovi, s kópiou Objednávateľovi, faktúru za (a) zálohovú platbu vo 
výške dvadsaťpäť (25) percent z odhadovanej celkovej hodnoty denných 
poplatkov, na ktoré bude mať nárok a (b) zálohu rovnajúcu sa odhadovaným 
celkovým výdavkom, ktoré mu/jej vzniknú v súvislosti s jeho/jej 
povinnosťami. Zhotoviteľ takúto faktúru uhradí po jej obdržaní. Člen nebude 
povinný zahájiť činnosť podľa Dohody o riešení sporov až kým každý 
z Členov neobdržal plnú úhradu faktúr predložených podľa tohto odstavca. 

  
Potom Člen predloží Zhotoviteľovi, s kópiou Objednávateľovi, faktúry za 
zostatok jeho/jej denných poplatkov a výdavkov, znížené o hodnoty záloh. 
KRS nebude povinná oznámiť svoje rozhodnutie až kým faktúry za všetky 
denné poplatky a výdavky každého z Členov za vypracovanie rozhodnutia 
neboli v plnej výške uhradené. 

  
 Pokiaľ faktúry neboli uhradené už skôr v súlade s vyššie uvedeným, Zhotoviteľ 

je povinný uhradiť každú faktúru Člena v plnej výške do 28 kalendárnych dní 
potom čo ju obdržal a požiada Objednávateľa (v rámci Prehlásení podľa 
Zmluvy) o úhradu polovice súm uvedených v týchto faktúrach. Objednávateľ je 
potom povinný zaplatiť Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou. 
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 Ak Zhotoviteľ nezaplatí Členovi čiastku na ktorú má nárok podľa Dohody 
o riešení sporov, Objednávateľ uhradí splatnú čiastku Členovi a akúkoľvek 
ďalšiu sumu, ktorá môže byť požadovaná na udržiavanie činnosti KRS; a to 
bez obmedzenia Objednávateľových práv alebo nápravy. Okrem všetkých 
ďalších nárokov vyplývajúcich z tohto neplnenia, Objednávateľ bude mať 
nárok na úhradu všetkých vyplatených čiastok presahujúcich jednu polovicu 
týchto platieb, vrátane všetkých nákladov na úhradu týchto čiastok 
a finančného odškodnenia vypočítaného podľa sadzby stanovenej v podčlánku 
14.8 Všeobecných zmluvných podmienok. 

  
 Ak Člen neobdrží platbu splatnej čiastky do 28 dní po predložení platnej 

faktúry, potom môže (i) prerušiť jeho/jej služby (bez oznámenia) až kým 
neobdrží platbu a/alebo (ii) odstúpiť z jeho/jej funkcie vydaním oznámenia 
Objednávateľovi a Zhotoviteľovi. Oznámenie nadobúda platnosť dňom 
obdržania oboma. Akákékoľvek takéto oznámenie bude konečné a záväzné pre 
Objednávateľa, Zhotoviteľa a Člena. 

  
7.  
Neplnenie zo 
strany Člena 
 

Ak si Člen neplní akúkoľvek zo svojich povinností podľa článku 4, nebude mať 
nárok na žiadny poplatok alebo úhradu tu uvedených výdavkov a je povinný 
bez obmedzenia ďalších práv Objednávateľoa a Zhotoviteľa vrátiť im všetky 
poplatky a uhradené náklady, ktoré Člen a Ďalší členovia (ak nejakí sú) 
obdržali za jednania alebo rozhodnutia (ak sú) KRS, ktoré sú považované za 
neplatné alebo neúčinné. 

  
9.  
Spory Každý spor alebo nárok vyplývajúci z tejto Dohody o riešení sporov alebo 

súvisiaci s ňou, alebo jej porušenie, odstúpenie alebo neplatnosť bude 
s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky. 
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P R Í L O H A 
 

Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov 
  
1.  
Definície Každá „Dohoda o riešení sporov“ je trojstranná dohoda medzi: 
 (a) Objednávateľom; 
 (b) Zhotoviteľom; a 
 (c)  „Členom“, ktorý je v Dohode o riešení sporov definovaný ako: 
  (i) jediný člen Komisie na riešenie sporov – „KRS“ (alebo 

„rozhodca“); a kde v tomto prípade všetky odkazy na „Ďalších 
členov“ sú bezpredmetné, alebo 

  (ii) jedna z troch osôb, ktoré sa spoločne nazývajú „KRS“ (alebo 
„Komisia na riešenie sporov“); a kde v tomto prípade zostávajúce 
dve osoby sa nazývajú „Ďalší členovia“. 

  
 Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu uzavreli (alebo majú v úmysle uzavrieť) 

dohodu, ktorá sa nazýva „Zmluva“ a je definovaná v Dohode o riešení sporov; 
ktorá ustanovuje túto Prílohu. V Dohode o riešení sporov majú slová a výrazy 
rovnaký význam aký im je prisúdený v „Zmluve“, ak nie sú definované ináč. 

  
2.  
Všeobecné 
ustanovenia 

Dohoda o riešení sporov nadobudne účinnosť dňom keď Objednávateľ, 
Zhotoviteľ a každý z Členov (alebo "Člen") v tomto poradí každý podpísal 
dohodu o riešení sporov. 

  
 Keď Dohoda o riešení sporov nadobudne účinnosť, vtedy to samostatne oznámi 

Objednávateľ a Zhotoviteľ Členovi“ KRS. Ak Člen neobdrží niektoré z týchto 
oznámení do šiestich mesiacov potom čo Dohoda o riešení sporov bola 
podpísaná, táto dohoda bude neplatná a neúčinná. 

  
 Zamestnanie Člena je osobnou funkciou. Žiadny prevod práv alebo zadanie 

Dohody o riešení sporov inému subjektu nie je dovolené bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu všetkých strán a ďalších Členov (ak sú). 

  
3.  
Záruky Člen zaručuje a súhlasí, že je a bude nestranným a nezávislým od 

Objednávateľa, Zhotoviteľa a Stavebného dozora. Člen je povinný bezodkladne 
oznámiť, každému z nich a Ďalším členom (ak sú), akékoľvek fakty alebo 
okolnosti, ktoré sa môžu zdať nezlučiteľné s jeho/jej zárukou a súhlasom 
o nestrannosti a nezávislosti. 

  
 Pri menovaní Člena, Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoliehali na vyjadrenie 

Člena, že on/ona: 
 (a) má skúsenosti s prácou, ktorú má Zhotoviteľ podľa Zmluvy vykonať, 
 (b) má skúsenosti s výkladom zmluvnej dokumentácie a 
 (c) plynne ovláda komunikačný jazyk definovaný v Zmluve. 
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4.  
Všeobecné 
povinnosti Člena 

„Člen“: 
 

 (a)   nesmie mať finančný alebo iný prospech od Objednávateľa, 
Zhotoviteľa alebo Stavebného dozora,  ani  žiadny  finančný  prospech zo  
Zmluvy s výnimkou platieb podľa Dohody o riešení sporov; 

 (b) nebol predtým zamestnaný ako konzultant alebo inak Objednávateľom, 
Zhotoviteľom alebo Stavebným dozorom, s výnimkou takých prípadov, 
ktoré boli písomne oznámené Objednávateľovi a Zhotoviteľovi predtým 
než podpísali Dohodu o riešení sporov; 

 (c) je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, Zhotoviteľovi a „Ďalším 
členom“ (ak sú), pred uzavretím Dohody o riešení sporov a podľa jeho/jej 
najlepšieho vedomia a pamäti, všetky odborné alebo osobné vzťahy ku 
ktorémukoľvek riaditeľovi, úradníkovi alebo zamestnancovi 
Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo Stavebného dozora a každú svoju 
predchádzajúcu angažovanosť na celkovom projekte, ktorého Zmluva je 
súčasťou; 

 (d) nesmie byť počas trvania Dohody o riešení sporov, zamestnaný ako 
konzultant ani iným spôsobom u Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo 
Stavebného dozora, s výnimkou toho ako sa môže písomne dohodnúť 
Objednávateľom, Zhotoviteľom a Ďalšími členmi (ak sú); 

 (e) je povinný plniť pripojené procesné pravidlá a podčlánok 20.4 
Všeobecných zmluvných podmienok; 

 (f) nesmie poskytovať rady týkajúce sa riadenia Zmluvy Objednávateľovi, 
Zhotoviteľovi, Personálu Objednávateľa alebo Personálu Zhotoviteľa, 
okrem takých, ktoré sú v súlade s pripojenými procesnými pravidlami; 

 (g) po dobu svojho pôsobenia ako Člen nesmie vstupovať do jednaní alebo 
uzatvárať akékoľvek dohody s Objednávateľom, Zhotoviteľom alebo 
Stavebným dozorom, týkajúce sa zamestnania ktorýmkoľvek z nich, či už 
ako konzultant alebo inak, po ukončení funkcie podľa Dohody o riešení 
sporov; 

 (h) musí byť k dispozícii pre všetky jeho/jej návštevy Staveniska a jednania, 
podľa toho ako budú potrebné; 

 (i) je povinný zaobchádzať s podrobnosťami Zmluvy a všetkými aktivitami 
a rokovaniami KRS ako so súkromnými a dôvernými a nesmie ich 
zverejňovať alebo rozširovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa, Zhotoviteľa a Ďalších členov (ak sú); a 

  
5.  
Všeobecné 
povinnosti 
Objednávateľa 
a Zhotoviteľa 

Objednávateľ, Zhotoviteľ, Personál Objednávateľa a Personál Zhotoviteľa 
nesmú požadovať od Člena radu alebo konzultáciu týkajúcu sa Zmluvy inak než 
v rámci normálneho priebehu činnosti KRS podľa Zmluvy a Dohody o riešení 
sporov a s výnimkou toho rozsahu, ktorý bol daný predchádzajúcim súhlasom  
Objednávateľa, Zhotoviteľa a Ďalších členov (ak sú). Objednávateľ  
a Zhotoviteľ  budú príslušne zodpovední za plnenie tohto ustanovenia 
Personálom Objednávateľa a Personálom Zhotoviteľa. 

  
 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú sebe navzájom a Členovi, že ak sa 

písomne medzi Objednávateľom, Zhotoviteľom, Členom a Ďalšími členmi (ak 
sú) nedohodne inak, Člen nesmie byť: 

 (a) menovaný ako rozhodca v žiadnom arbitrážnom konaní podľa Zmluvy; 
 (b) predvolaný ako svedok aby podal svedectvo v akomkoľvek spore pred 

rozhodcom(ami) menovanými pre akékoľvek rozhodcovské konanie 
podľa Zmluvy; alebo 
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 (c) zodpovedný za žiadne nároky za niečo vykonané alebo opomenuté pri 
plnení alebo údajnom plnení funkcií Člena, pokiaľ sa neukáže, že toto 
bolo vykonané alebo opomenuté v zlej viere. 

  
 Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne a nerozdielne odškodnia a ochránia Člena 

proti a pred nárokmi, z ktorých je zbavený zodpovednosti podľa 
predchádzajúceho odstavca. 

  
6.  
Platba Člen bude platený ako je ďalej uvedené, v mene uvedenej v Dohode o riešení 

sporov: 
 (a) denný poplatok, ktorý sa bude považovať za plnú úhradu za: 
  (i) každý pracovný deň strávený čítaním podaní, účasťou na 

jednaniach (ak nejaké sú), prípravou rozhodnutí alebo 
vykonávaním obhliadok staveniska (ak nejaké sú); a 

  (ii) každý deň alebo časť dňa maximálne do výšky dvoch dní času 
stráveného cestovaním v každom smere za cestu (ak nejaká je) 
medzi bydliskom Člena a staveniskom alebo inou lokalitou 
stretnutia s Ďalšími členmi (ak sú) a/alebo Objednávateľom a 
Zhotoviteľom; 

 (b) všetky primerané výdavky vynaložené v súvislosti s povinnosťami Člena 
vrátane nákladov na sekretárske služby, telefónne hovory, poplatky za 
kuriérske služby, faxy a telexy, cestovné, nocľažné a stravné; pre každú 
položku presahujúcu päť percent denného poplatku uvedeného 
v odstavci (a) tohto článku sa bude požadovať prijímový doklad; 

 (c) akékoľvek dane riadne odvádzané v Krajine z platieb Členovi (pokiaľ 
nie je štátnym príslušníkom Krajiny, alebo nemá v Krajine trvalý pobyt) 
podľa tohto článku 6. 

  
 Denný poplatok bude taký, ako je špecifikované v Dohode o riešení sporov. 
  
 Ihneď po nadobudnutí účinnosti Dohody o riešení sporov, Člen, predtým ako 

sa zapojí do akejkoľvek činnosti v rámci Dohody o riešení sporov, predloží 
Zhotoviteľovi, s kópiou Objednávateľovi, faktúru za (a) zálohovú platbu vo 
výške dvadsaťpäť (25) percent z odhadovanej celkovej hodnoty denných 
poplatkov, na ktoré bude mať nárok a (b) zálohu rovnajúcu sa odhadovaným 
celkovým výdavkom, ktoré mu/jej vzniknú v súvislosti s jeho/jej 
povinnosťami. Zhotoviteľ takúto faktúru uhradí po jej obdržaní. Člen nebude 
povinný zahájiť činnosť podľa Dohody o riešení sporov až kým každý 
z Členov neobdržal plnú úhradu faktúr predložených podľa tohto odstavca. 

  
Potom Člen predloží Zhotoviteľovi, s kópiou Objednávateľovi, faktúry za 
zostatok jeho/jej denných poplatkov a výdavkov, znížené o hodnoty záloh. 
KRS nebude povinná oznámiť svoje rozhodnutie až kým faktúry za všetky 
denné poplatky a výdavky každého z Členov za vypracovanie rozhodnutia 
neboli v plnej výške uhradené. 

  
 Pokiaľ faktúry neboli uhradené už skôr v súlade s vyššie uvedeným, Zhotoviteľ 

je povinný uhradiť každú faktúru Člena v plnej výške do 28 kalendárnych dní 
potom čo ju obdržal a požiada Objednávateľa (v rámci Prehlásení podľa 
Zmluvy) o úhradu polovice súm uvedených v týchto faktúrach. Objednávateľ je 
potom povinný zaplatiť Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou. 
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 Ak Zhotoviteľ nezaplatí Členovi čiastku na ktorú má nárok podľa Dohody 
o riešení sporov, Objednávateľ uhradí splatnú čiastku Členovi a akúkoľvek 
ďalšiu sumu, ktorá môže byť požadovaná na udržiavanie činnosti KRS; a to 
bez obmedzenia Objednávateľových práv alebo nápravy. Okrem všetkých 
ďalších nárokov vyplývajúcich z tohto neplnenia, Objednávateľ bude mať 
nárok na úhradu všetkých vyplatených čiastok presahujúcich jednu polovicu 
týchto platieb, vrátane všetkých nákladov na úhradu týchto čiastok 
a finančného odškodnenia vypočítaného podľa sadzby stanovenej v podčlánku 
14.8 Všeobecných zmluvných podmienok. 

  
 Ak Člen neobdrží platbu splatnej čiastky do 28 dní po predložení platnej 

faktúry, potom môže (i) prerušiť jeho/jej služby (bez oznámenia) až kým 
neobdrží platbu a/alebo (ii) odstúpiť z jeho/jej funkcie vydaním oznámenia 
Objednávateľovi a Zhotoviteľovi. Oznámenie nadobúda platnosť dňom 
obdržania oboma. Akákékoľvek takéto oznámenie bude konečné a záväzné pre 
Objednávateľa, Zhotoviteľa a Člena. 

  
7.  
Neplnenie zo 
strany Člena 
 

Ak si Člen neplní akúkoľvek zo svojich povinností podľa článku 4, nebude mať 
nárok na žiadny poplatok alebo úhradu tu uvedených výdavkov a je povinný 
bez obmedzenia ďalších práv Objednávateľoa a Zhotoviteľa vrátiť im všetky 
poplatky a uhradené náklady, ktoré Člen a Ďalší členovia (ak nejakí sú) 
obdržali za jednania alebo rozhodnutia (ak sú) KRS, ktoré sú považované za 
neplatné alebo neúčinné. 

  
9.  
Spory Každý spor alebo nárok vyplývajúci z tejto Dohody o riešení sporov alebo 

súvisiaci s ňou, alebo jej porušenie, odstúpenie alebo neplatnosť bude 
s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky. 
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 
 

 
Zmluvné podmienky pozostávajú zo „Všeobecných zmluvných podmienok“, vrátane Prílohy 
„Dohoda o riešení sporov“ a z „Osobitných zmluvných podmienok“, ktoré predstavujú doplnky 
a dodatky k uvedeným Všeobecným zmluvným podmienkam. 
 
Všeobecné zmluvné podmienky zostávajú v plnej platnosti, pokiaľ nie sú upravené v Osobitných 
zmluvných podmienkach. 
 
Všeobecné zmluvné podmienky sú: 
“Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ – pre 
elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované 
Zhotoviteľom“, („žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných 
inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.   
 
 
Uchádzač prehlasuje, že je so „Všeobecnými zmluvnými podmienkami“ oboznámený, vlastní ich a môže 
byť vyzvaný na žiadosť Objednávateľa predložiť ich kópiu. 
 
 
Všeobecné zmluvné podmienky je možné zakúpiť na adrese: 
 
Slovenská asociácia konzultačných inžinierov - SACE 
Kominárska 4 
831 03 Bratislava 
tel: +421 2 50 234 510 
e-mail: tajomnik@sace.sk 
www.sace.sk 
 
Výrazy a definície použité v Osobitných zmluvných podmienok vychádzajú z výrazov a definícií tak 
ako sú uvedené v oficiálnom preklade “ Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie 
a projektovanie-realizáciu“, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných 
inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu “ Conditions of Contract for Plant and 
Design-Build ”, First Edition 1999 (,,red book“) published by the Fédération Internationale des 
Ingénieurs–Conseils (FIDIC)“ Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE, Kominárska 
4, 832 03 Bratislava v roku 2008. 
 
V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je rozhodujúca slovenská verzia zmluvných podmienok tak ako 
je interpretovaná Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov SACE.  
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DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV 
 

pre jednočlennú KRS] 
 

Názov a stručný popis Zmluvy ............................................................. 
Meno a adresa Objednávateľa ........................................................... 
Meno a adresa Zhotoviteľa ….......................................................... 
Meno a adresa Člena komisie .............................................................. 

 

Vzhľadom na to, že Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli túto Zmluvu a želajú si spoločne menovať 
Člena, ktorý by účinkoval ako jediný rozhodca Komisie pre riešenie sporov a bude tiež nazývaný ako 
,,KRS“ za účelom vyriešenia sporu, ktorý vznikol v súvislosti s (Stručný popis alebo názov sporu): 
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

Objednávateľ, Zhotoviteľ a člen sa spoločne dohodli na nasledovnom: 

1. Podmienky tejto Dohody o riešení sporov tvoria "Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov", 
ktoré sú priložené k Všeobecným podmienkam „Zmluvných podmienok pre Technologické 
zariadenie a projektovanie-realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-technologické zariadenie 
a pre stavebné a inžinierske Diela projektované zhotoviteľom, (,,Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, 
vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), (slovenský preklad, SACE 
2008)), a nasledovným ustanoveniam. V týchto ustanoveniach, ktoré zahŕňajú dodatky a doplnky k 
Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, musia mať slová a výrazy rovnaký význam, 
aký im je pridelený vo Všeobecných podmienkach Dohody o riešení sporov. 
 

2. V súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, bude členovi vyplácaný 
denný poplatok vo výške .................................. za deň. 
 

3. S ohľadom na tieto poplatky a iné platby, ktoré má vykonať Objednávateľ a Zhotoviteľ v súlade s 
článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, sa člen zaväzuje konať ako KRS 
(rozhodca) v súlade s touto Dohodou o riešení sporov. 
 

4. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoločne a nerozdielne zaväzujú platiť Člena, v súvislosti 
s uskutočňovaním týchto služieb, v súlade s článkom 6 týchto Všeobecných podmienok Dohody o 
riešení sporov. 
 

5.  Táto Dohoda o riešení sporov musí podliehať právu Slovenskej republiky. 
 
Podpísaný: ...........................    Podpísaný:  .................................. Podpísaný: ............................... 
 
Za a v mene Objednávateľa    Za a v mene Zhotoviteľa                     Člen za prítomnosti 
za prítomnosti      za prítomnosti 
 
 
Svedok: ................................    Svedok: ......................................        Svedok: .................................... 
Meno:    ................................    Meno:    ......................................        Meno:    .................................... 
Adresa:  ................................    Adresa:  .....................................        Adresa:  .................................... 
Dátum:  ................................    Dátum:  ......................................        Dátum:   ................................... 
 
[* Vložte krátky popis alebo názov sporu] 
 
 



 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

 

Názov projektu ČOV Sever  

Kraj - VÚC Trenčiansky, Nitriansky 

Okres Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou 

Objednávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

Projektant BURSA, s.r.o. Banská Bystrica – regióny Topoľčany a Partizánske 
PKD Invest, s.r.o. Veľké Zálužie – región Bánovce nad Bebravou 

 

 

Poznámka: 

Prípadné odkazy na konkrétne výrobky alebo zariadenia v ktorejkoľvek časti súťažných 
podkladov (napr. odkazy na názvy výrobkov alebo zariadení, príkony elektromotorov, 
hmotnosti, otáčky a pod.) treba to chápať len ako príklad (štandard použitý projektantom pri 
návrhu technologického zariadenia alebo technologického celku). Uchádzači, v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní, môžu navrhnúť aj iné, ekvivalentné výrobky alebo zariadenia, 
ktorých kvalitatívne a výkonové charakteristiky spĺňajú alebo sú kvalitatívne lepšie ako tie 
uvedené v týchto súťažných podkladoch.  
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2. POŽADOVANÝ ROZSAH PRÁC 

Projektové územie zahŕňa 3 regióny:  

• Región Topoľčany: mesto Topoľčany, obce Jacovce, Čeladince, Bošany, Nitrianska 
Streda, Solčany 

• Región Partizánske: mestské časti Malé a Veľké Bielice, obce Brodzany, Veľké 
Kršteňany, malé Kršteňany, Pažiť, Kolačno, Veľké Uherce, Malé Uherce 

• Región Bánovce nad Bebravou: mestské časti malé Chlievany, Dolné a Horné 
Ozorovce, obec Horné Naštice 

 

Predmet zákazky je rozdelený do nasledovných dvoch aktivít: 

AKTIVITA A - ODVEDENIE ODPADOVÝCH VÔD: 

Projektová činnosť: Predmetom projektových prác je vypracovanie dokumentácie pre 
realizáciu stavby (DRS) v súlade s Požiadavkami Objednávateľa ako aj s Materiálmi 
a Technologickými Zariadeniami navrhnutými uchádzačom v Predbežnom technickom 
riešení. Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
v rozsahu definovanom v zmluve.. 

Inžinierska činnosť: Predmetom inžinierskej činnosti je vybavenie povolení na zvláštne 
užívanie ciest, komunikácií a verejných priestranstiev (tzv. rozkopávkové povolenia) 
v zmysle platných predpisov ako aj ostatné súvisiace činnosti potrebné k realizácii 
Aktivity A. 

Stavebné práce: Predmetom stavebných prác v uvedených regiónoch je vybudovanie cca. 
97 km splaškovej kanalizácie vrátane zhotovenia 3 744 ks kanalizačných prípojok. 
Stavebné práce sa budú realizovať v rozsahu právoplatných stavebných povolení, ako 
aj podľa ostatných požiadaviek verejného obstarávateľa definovaných v zmluve. 

AKTIVITA B - ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD: 

Projektová činnosť: Predmetom projektových prác je vyhotovenie dokumentácie pre 
stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS). Predmetom 
zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu definovanom 
v Zmluve. 

Inžinierska činnosť: Predmetom inžinierskej činnosti je vybavenie stavebných povolení 
pre všetky tri ČOV ako aj ostatné súvisiace činnosti potrebné k vyprojektovaniu 
a realizácii Aktivity B. 

Stavebné práce: Predmetom stavebných prác je dobudovanie ČOV Topoľčany na 58 tis. 
EO, dobudovanie ČOV Partizánske na 30 tis. EO a dobudovanie ČOV Bánovce nad 
Bebravou na 26 tis. EO.  

 

Dielo bude realizované v zmysle „Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie 
a projektovanie-realizáciu“ pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné 
a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom“ (,,žltá kniha“), prvé vydanie 1999, vydané 
Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008. 

 

Po ukončení projektu majú byť dosiahnuté nasledovné ukazovatele: 

AKTIVITA A - ODVEDENIE ODPADOVÝCH VÔD: 

• vybudovanie cca. 97 km splaškovej kanalizácie vrátane výtlačných potrubí  
• vybudovanie 3 744 ks kanalizačných prípojok, čo umožní napojenie cca. 11 tis. nových 

obyvateľov 
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AKTIVITA B - ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD: 

• dobudovanie ČOV Topoľčany na 58 tis. EO, dobudovanie ČOV Partizánske na 30 tis. 
EO a dobudovanie ČOV Bánovce nad Bebravou na 26 tis. EO 

 
 
Členenie Aktivity A na stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS): 

Pozn: Nižšie uvedené členenie na SO a PS v rámci Aktivity A je nemenné a od 
uchádzača/Zhotoviteľa sa požaduje dodržanie uvedeného členenia tak v rámci prípravy 
ponuky ako aj počas plnenia zmluvy. 

 

1. REGIÓN TOPOĽČANY 
 
Stavebné objekty 

  Mesto Topoľčany 

SO 0107.1 Kanalizácia Topoľčany 

SO 0107.1.1 Kanalizačné odbočenia 

  Obec Jacovce 

SO 0106.1 Kanalizácia Jacovce 

SO 0106.1.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 0106.2 Kanalizácia Jacovce ČSOV 

SO 0106.3 Kanalizácia Jacovce ČSOV, prípojky NN 

  Obec Čeladince 

SO 1501.1 Kanalizácia Čeladince 

SO 1501.1.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 1501.2 Kanalizácia Čeladince HČS 1 

SO 1501.3 Kanalizácia Čeladince HČS 1 - prípojka NN 

  Obec Bošany 

SO 0189.1 Kanalizácia Bošany 

SO 0189.1.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 0189.2 Kanalizácia Bošany ČSOV 

SO 0189.3 Kanalizácia Bošany ČSOV - prípojky NN 

SO 0189.5 Kanalizácia Bošany  - križovanie rieky Nitra 

SO 0191.1 Kanalizácia Bošany  - Solčany, výtlačné potrubie 

SO 0191.2 Kanalizácia Bošany  - Solčany, HČS 1 

  Obec Solčany 

SO 1401.1 Kanalizácia Solčany 

SO 1401.1.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 1401.2 Kanalizácia Solčany ČSOV 

SO 1401.3 Kanalizácia Solčany - prípojky NN 
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SO 1402.1 Kanalizácia Solčany - Topoľčany, výtlačné potrubie 

SO 1402.3 Kanalizácia Solčany - Topoľčany, križovanie rieky Nitra 

  Obec Nitrianska Streda 

SO 1500.3 Kanalizácia Nitrianska Streda HČS 1, prípojka NN 

 
Prevádzkové súbory 

  Obec Jacovce 

PS 0106.1 Kanalizácia Jacovce ČSOV 

PS 0106.2 Kanalizácia Jacovce ČSOV - MaR, ASRTP 

  Obec Čeladince 

PS 1501.1 Kanalizácia Čeladince HČS 1 

PS 1501.2 Kanalizácia Čeladince HČS 1 - MaR, ASRTP 

  Obec Bošany 

PS 0189.1 Kanalizácia Bošany ČSOV 

PS 0189.2 Kanalizácia Bošany ČSOV - MaR, ASRTP 

  Obec Solčany 

PS 1401.1 Kanalizácia Solčany ČSOV 

PS 1401.2 Kanalizácia Solčany ČSOV - MaR, ASRTP 

  Obec Nitrianska Streda 

PS 1500.1 Kanalizácia Nitrianska Streda HČS 1 

PS 1500.2 Kanalizácia Nitrianska Streda HČS 1 - MaR, ASRTP 

  Dispečing v rámci kanalizácie Topoľčany 

  Dispečing v rámci kanalizácie Topoľčany 

 
2. REGIÓN PARTIZÁNSKE 
 
Stavebné objekty 

  Obec Brodzany 

SO 03.1 Kanalizácia Brodzany - Privádzač ČOV Partizánske - Brodzany 

SO 03.2 Kanalizácia Brodzany - Hlavná stoka A 

SO 03.2.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 03.3 Kanalizácia Brodzany - Hlavná stoka B 

SO 03.3.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 03.4 Kanalizácia Brodzany - Vedľajšie stoky 

SO 03.4.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 03.5 Kanalizácia Brodzany - Čerpacie stanice 

SO 03.6 Kanalizácia Brodzany - Prípojky NN 

  Obec Veľké Kršteňany 

SO 04.1 Kanalizácia Veľké Kršteňany - Privádzač Partizánske - Veľké Kršteňany 



ČOV Sever  
Zmluva 

Všeobecné informácie a požiadavky 6 

Kanalizačné odbočenia Privádzač Partizánske - Veľké Kršteňany 

Kanalizácia Veľké Kršteňany - Hlavná stoka A 
SO 04.2 

Kanalizačné odbočenia hlavná stoka A 

Kanalizácia Veľké Kršteňany - Vedľajšie stoky 
SO 04.3 

Kanalizačné odbočenia vedľajšie stoky 

SO 04.4 Kanalizácia Veľké Kršteňany - Čerpacie stanice na merná šachta 

SO 04.5 Kanalizácia Veľké Kršteňany - Prípojky NN 

  Obec Malé Kršteňany 

SO 05.1 Kanalizácia Malé Kršteňany - Privádzač Partizánske - Malé Kršteňany 

SO 05.1.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 05.2 Kanalizácia Malé Kršteňany - Hlavná stoka A 

SO 05.2.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 05.3 Kanalizácia Malé Kršteňany - Vedľajšie stoky 

SO 05.3.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 05.4 Kanalizácia Malé Kršteňany - Čerpacie stanice a merná šachta 

SO 05.5 Kanalizácia Malé Kršteňany - Prípojky NN 

  Obec Pažiť 

SO 06.1 Kanalizácia Pažiť - Privádzač Malé Kršteňany  - Pažiť 

SO 06.2 Kanalizácia Pažiť - Hlavná stoka A 

SO 06.2.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 06.3 Kanalizácia Pažiť - Vedľajšie stoky 

SO 06.3.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 06.4 Kanalizácia Pažiť - Čerpacie stanice a merná šachta 

SO 06.5 Kanalizácia Pažiť - Prípojky NN 

SO 06.6 Kanalizácia Pažiť - Preložky inžinierskych sietí 

SO 06.6.1 Napojenie dažďových vpustí 

  Obec Kolačno 

SO 07.1 Kanalizácia Kolačno - Privádzač Kolačno - Veľké Uherce 

SO 07.2 Kanalizácia Kolačno - Hlavná stoka A 

SO 07.2.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 07.3 Kanalizácia Kolačno - Vedľajšie stoky 

SO 07.3.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 07.4 Kanalizácia Kolačno - Čerpacie stanice 

SO 07.5 Kanalizácia Kolačno - Prípojky NN 

  Obec Veľké Uherce 

SO 08.1 Kanalizácia Veľké Uherce - Privádzač Malé Uherce - Veľké Uherce 

SO 08.1.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 08.2 Kanalizácia Veľké Uherce - Hlavná stoka A 
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SO 08.2.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 08.3 Kanalizácia Veľké Uherce - Vedľajšie stoky 

SO 08.3.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 08.4 Kanalizácia Veľké Uherce - Čerpacie stanice a merná šachta 

SO 08.5 Kanalizácia Veľké Uherce - Prípojky NN 

  Obec Malé Uherce 

SO 09.1 Kanalizácia Malé Uherce - Hlavná stoka A 

SO 09.1.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 09.2 Kanalizácia Malé Uherce - Hlavná stoka B 

SO 09.2.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 09.3 Kanalizácia Malé Uherce - Vedľajšie stoky 

SO 09.3.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 09.4 Kanalizácia Malé Uherce - Čerpacie stanice a merné šachty 

SO 09.5 Kanalizácia Malé Uherce -  Prípojky NN 

  Mestská časť Malé Bielice 

SO 21.1 Kanalizácia Malé Bielice - Hlavná stoka G  

SO 21.1.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 21.2 Kanalizácia Malé Bielice - Vedľajšie stoky 

SO 21.2.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 21.3 Kanalizácia Malé Bielice - Čerpacie stanice 

SO 21.4 Kanalizácia Malé Bielice - Prípojky NN 

  Mestská časť Veľké Bielice 

SO 22.1 Kanalizácia Veľké Bielice - Hlavná stoka H 

SO 22.1.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 22.2 Kanalizácia Malé Bielice - Vedľajšie stoky 

SO 22.2.1 Kanalizačné odbočenia 

SO 22.3 Kanalizácia Malé Bielice - Čerpacie stanice 

SO 22.4 Kanalizácia Malé Bielice - Prípojky NN 

 
Prevádzkové súbory 

  Obec Brodzany 

PS 03.1 Kanalizácia Brodzany ČS 

PS 03.2 Kanalizácia Brodzany MaR, ASRTP 

  Obec Veľké Kršteňany 

PS 04.1 Kanalizácia Veľké Kršteňany ČS a Merná šachta 

PS 04.2 Kanalizácia Veľké Kršteňany MaR, ASRTP 

  Obec Malé Kršteňany 

PS 05.1 Kanalizácia Malé Kršteňany ČS a Merná šachta 
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PS 05.2 Kanalizácia Malé Kršteňany MaR, ASRTP 

  Obec Pažiť 

PS 06.1 Kanalizácia Pažiť ČS a Merná šachta 

PS 06.2 Kanalizácia Pažiť MaR, ASRTP 

  Obec Kolačno 

PS 07.1 Kanalizácia Kolačno ČS 

PS 07.2 Kanalizácia Kolačno MaR, ASRTP 

  Obec Veľké Uherce 

PS 08.1 Kanalizácia Veľké Uherce ČS a Merná šachta 

PS 08.2 Kanalizácia Veľké Uherce MaR, ASRTP 

  Obec Malé Uherce 

PS 09.1 Kanalizácia Malé Uherce ČS a Merné šachty 

PS 09.2 Kanalizácia Malé Uherce MaR, ASRTP 

  Mestská časť Malé Bielice 

PS 21.1 Kanalizácia Malé Bielice ČS 

PS 21.2 Kanalizácia Malé Bielice MaR, ASRTP 

  Mestská časť Veľké Bielice 

PS 22.1 Kanalizácia Veľké Bielice ČS 

PS 22.2 Kanalizácia Veľké Bielice MaR, ASRTP 

  Dispečing v rámci kanalizácie Partizánske 

PS Partizánske - dispečing a riadiace pracovisko  

 
3. REGIÓN BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
 
Stavebné objekty 

  Mesto Bánovce nad Bebravou   

Odľahčovacia komora OK1A   

 Odľahčovacia komora OK1A  - kanalizácia SO 21.2 

  
Odľahčovacia komora OK1A  - odľahčovacia 
komora stavebná časť 

SO 21.3 Prekládka vodovodu  

  Mestská časť Malé Chlievany   

Kanalizácia Malé Chlievany   

 Kanalizácia Malé Chlievany - kanalizácia 

 Kanalizácia Malé Chlievany - čerpacie stanice 

 
Kanalizácia Malé Chlievany - kanalizačné 
odbočky 

SO 23 

 NN prípojky pre PS Malé Chlievany 

  Mestská časť Dolné Ozorovce   

SO 24 Kanalizácia Dolné Ozorovce   
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 Kanalizácia Dolné Ozorovce - kanalizácia 

  Kanalizácia Dolné Ozorovce - čerpacie stanice 

 
Kanalizácia Dolné Ozorovce - kanalizačné 
odbočky 

 NN prípojky pre PS Dolné Ozorovce 

  Mestská časť Horné Ozorovce   

Kanalizácia Horné Ozorovce   

 Kanalizácia Horné Ozorovce - kanalizácia 

 Kanalizácia Horné Ozorovce - čerpacie stanice 

 
Kanalizácia Horné Ozorovce - kanalizačné 
odbočky 

SO 25 

 NN prípojky pre PS Horné Ozorovce 

  Obec Horné Naštice   

Kanalizácia Horné Naštice   

 Kanalizácia Horné Naštice - kanalizácia 

 Kanalizácia Horné Naštice - čerpacie stanice 

 Kanalizácia Horné Naštice -kanalizačné odbočky 

 Kanalizácia Horné Naštice - merná šachta 

SO 11 

 NN prípojka pre PS Horné Naštice 

  
Privádzač Bánovce nad 
Bebravou - Horné Naštice   

SO 12 
Privádzač Bánovce nad 
Bebravou - Horné Naštice   

 
Prevádzkové súbory 

  Mestská časť Malé Chlievany   

PS 23 
Technológia čerpacie stanice 
Malé Chlievany   

PS24 
MaR ČS, ASRTP  Malé 
Chlievany   

  Mestská časť Dolné Ozorovce   

PS 25 
Technológia čerpacie stanice 
Dolné Ozorovce   

PS 26 
MaR ČS, ASRTP  Dolné 
Ozorovce   

  Mestská časť Horné Ozorovce   

PS 27 
Technológia čerpacie stanice 
Horné Ozorovce   

PS 28 MaR, ASRTP  Horné Ozorovce   

  Obec Horné Naštice   

PS 13 
Technológia čerpacie stanice 
Horné Naštice     
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PS 14 MaR ČS, ASRTP Horné Naštice    

  
Dispečing v rámci kanalizácie 
Bánovce nad Bebravou   

PS 29 
Dispečing v rámci kanalizácie 
Bánovce nad Bebravou   

 
 
Členenie Aktivity B na stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS): 

Pozn: Nižšie uvedené členenie na SO a PS v rámci Aktivity B je nemenné a od 
uchádzača/Zhotoviteľa sa požaduje dodržanie uvedeného členenia tak v rámci prípravy 
ponuky ako aj počas plnenia zmluvy. 

 

1. REGIÓN TOPOĽČANY – ČOV TOPOĽČANY 
 
Stavebné objekty 

SO-01 Odľahčovacia komora „OK1A“ 

SO-02 Prívodná stoka do ČOV 

SO-03 Lapák štrku 

SO-04 Akumulačná nádrž žumpových vôd 

SO-05 Vstupná čerpacia stanica a hrubé predčistenie 

SO-06 Mechanické čistenie 

SO-07 Biologické čistenie – stará časť 

SO-08 Biologické čistenie – nová časť 

SO-09 Separácia aktivovaného kalu  

SO-10 Čerpacia stanica vratného kalu  

SO-11 Dúchareň 

SO-12 Merný objekt  

SO-13  Výstupná ČS 

SO-14 Budova kalového hospodárstva 

SO-15 Vyhnívacia nádrž 

SO-16 Prestavba uskladňovacej nádrže na vyhnívaciu nádrž 

SO-17 Uskladňovacia nádrž  

SO-18 Mechanické odvodnenie kalu 

SO-19 Plynojem, strojovňa plynojemu 

SO-20 Plynová kompresorovňa 

SO-21 Neobsadené 

SO-22 Krytá skládka kalu 

SO-23 Vnútroareálové potrubia a spojovacie žľaby 

SO-24 Dávkovanie chemikálií  

SO-25 Dávkovanie externého substrátu 
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SO-26 Komunikácie, spevnené plochy a chodníky 

SO-27 Prevádzková budova ČOV 

SO-28 Trafostanica 

SO-29 Vonkajšie osvetlenie 

SO-30 Vonkajšie kábelové trasy 

SO-31 Búracie a demontážne práce, dočasné prepojenia 

Prevádzkové súbory 

PS-01 Vstupná ČS a hrubé predčistenie 

PS-02 Mechanické čistenie 

PS-03 Biologické čistenie – stará časť 

PS-04 Biologické čistenie – nová časť 

PS-05 Dávkovanie chemikálií 

PS-06 Kalové hospodárstvo a čerpanie kalu 

PS-07 Mechanické zahustenie a odvodnenie kalu  

PS-08 Neobsadené 

PS-09 Plynojem a kompresorovňa 

PS-10 Trafostanica 

PS-11 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS-12 MaR a ASRTP 

 
2. REGIÓN PARTIZÁNSKE – ČOV PARTIZÁNSKE 
 
Stavebné objekty 

SO-01 Vypínacia šachta  

SO-02 Vstupná čerpacia stanica 

SO-03 Akumulačná nádrž žumpových vôd 

SO-04 Lapač piesku a tuku  

SO-05 Odľahčovací objekt 

SO-06 Biologické čistenie 

SO-07 Dosadzovacie nádrže 

SO-08 Dúchareň  

SO-09 Čerpacia stanica kalov 

SO-10 Budova kalového hospodárstva, krytá skládka kalov 

SO-11 Vyhnívacie nádrže  

SO-12 Uskladňovacia nádrž  

SO-13 Nádrž kalovej vody 

SO-14 Plynojem  

SO-15 Prevádzková budova  

SO-16 Trafostanica  
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SO-17 Prepojovacie potrubia a žľaby 

SO-18 Vonkajšie kabelové trasy  

SO-19 Komunikácie a spevnené plochy 

SO-20 Demolácie objektov a dočasné prepojenia 

Prevádzkové súbory 

PS-01 Vstupná čerpacia stanica a hrubé predčistenie 

PS-02 Lapač piesku a tuku 

PS-03 Mechanické čistenie 

PS-04 Biologické čistenie  

PS-05 Dúchareň 

PS-06 Dosadzovacie nádrže 

PS-07 Čerpanie kalu 

PS-08 Zahustenie a odvodnenie kalu 

PS-09 Kalové hospodárstvo 

PS-10 Plynové hospodárstvo 

PS-11 Prevádzkový rozvod silnoprúdu ,rozvodňa a vonkajšie káblové rozvody 

PS-12 Meranie, regulácia  a ASRTP 

 
3. REGIÓN BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – ČOV BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
 
Stavebné objekty 

SO-01 Lapač štrku 

SO-02 Akumulačná nádrž žumpových vôd 

SO-03 Vstupná čerpacia stanica 

SO-04 Hrubé predčistenie 

SO-05 Odľahčovací objekt za hrubým predčistením 

SO-06 Mechanické čistenie  

SO-07 Biologické čistenie 

SO-08 Separácia aktivovaného kalu 

SO-09 Dúchareň 

SO-10 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu 

SO-11 Merný objekt vyčistenej vody 

SO-12 Dávkovanie chemikálií 

SO-13 Budova kalového hospodárstva a kotolňa  

SO-14 Vyhnívacia nádrž č.1 

SO-15 Vyhnívacia nádrž č.2  

SO-16 Uskladňovacia nádrž  

SO-17 Budova zahustenia a odvodnenia kalu 

SO-18 Krytá skládka kalu 
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SO-19 Plynojem a strojovňa plynojemu  

SO-20 Horák zbytkového plynu 

SO-21 Prevádzková budova (velín, dielne, rozvodňa, čerpacia stanica primárneho kalu)  

SO-22 Trafostanica  

SO-23 Prepojovacie potrubia 

SO-24 Vonkajšie kabelové trasy 

SO-25 Vonkajšie osvetlenie 

SO-26 Komunikácie a spevnené plochy 

SO-27 Demolácie objektov a dočasné prepojenia 

Prevádzkové súbory 

PS-01 Vstupná čerpacia stanica a hrubé predčistenie 

PS-02 Mechanické čistenie  

PS-03 Biologické čistenie 

PS-04 Separácia aktivovaného kalu 

PS-05 Čerpanie kalu 

PS-06 Zahustenie a odvodnenie kalu 

PS-07 Kalové hospodárstvo a kotolňa 

PS-08 Plynové hospodárstvo 

PS-09 Trafostanica 

PS-10 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS-11 MaR a ASRTP 
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3. EXISTUJÚCE PODKLADY 

3.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - AKTIVITA A 

Objednávateľ má k dispozícii nasledovné dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP): 
 

- Región Topoľčany:  
Názov projektu: Región Topoľčany – odvedenie odpadových vôd, stupeň: Projekt stavby, BURSA, 
s.r.o., Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica 
 

- Región Partizánske:  
Názov projektu: Región Partizánske – odvedenie odpadových vôd, stupeň: Projekt stavby, BURSA, 
s.r.o., Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica 
 

- Región Bánovce nad Bebravou:  
Názov projektu: Región Bánovce nad Bebravou, Odvedenie a čistenie odpadových vôd, Zásobovanie 
pitnou vodou – Časť I.A KANALIZÁCIA Bánovce nad Bebravou časť 1, stupeň: Projekt pre stavebné 
povolenie, PKD Invest  s.r.o.,  Žatevná 1171, 951 35 Veľké Zálužie 
 
Na Dielo boli vydané nasledovné právoplatné stavebné povolenia: 
 

- Región Topoľčany:  
ObÚŽP Topoľčany: stavebné povolenie, č. ObÚŽP-ŠVS-2010/00596-To pre stavbu  „Región 
Topoľčany – odvedenie a čistenie odpadových vôd“ zo dňa 14.06.2010 
ObÚŽP Topoľčany: stavebné povolenie na kanalizáciu v obci Čeľadince, č. ObÚŽP-ŠVS-
2008/01262-To zo dňa 10.09.2008 
ObÚŽP Topoľčany: povolenie na zmenu stavby „Región Topoľčany – odvedenie odpadových vôd – 
SO 1501 Kanalizácia Čeľadince“, č. ObÚŽP-ŠVS-2010/00876-To zo dňa 05.08.2010 
ObÚŽP Topoľčany: povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela na projekt „Jacovce – obecná 
kanalizácia“, č. ŠVS a OO 1529/2 DK zo dňa 11.05.1993 
Okresný úrad v Topoľčanoch: povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením Okresným úradom v 
Topoľčanoch na stavbu „Obecná kanalizácia Jacovce“, č. ŽP-2002/01339 Dk zo dňa 01.07.2002 
ObÚŽP Topoľčany: povolenie na zmenu stavby „Región Topoľčany – odvedenie odpadových vôd – 
SO 0106 Kanalizácia Jacovce“, č. ObÚŽP-ŠVS-2010/00965-To zo dňa 05.08.2010, 
Okresný úrad Topoľčanoch: stavebné rozhodnutie na stavbu Solčany – ČOV a kanalizácia II.etapa“, č. 
ŽP-ŠVS 2002/01284 Dk zo dňa 10.06.2002 
ObÚŽP Topoľčany: povolenie na zmenu stavby „Región Topoľčany – odpadových vôd – Kanalizácia 
Solčany“, č. ObÚŽP-ŠVS-2010/00966-To zo dňa 05.08.2010 
ObÚŽP Topoľčany: stavebné rozhodnutie na stavbu „Výtlak splaškov do ČOV Topoľčany“, č. 
ObÚŽP-ŠVS 2008/01136-To zo dňa 28.11.2008 
 

- Región Partizánske:  
ObÚŽP v Prievidzi: stavebné rozhodnutie na stavbu „Región Partizánske – odvedenie odpadových 
vôd“, č. OÚŽP/ 2010/ 00333 – 016 zo dňa 02.06.2010   
 

- Región Bánovce nad Bebravou:  
ObÚŽP v Trenčíne: stavebné rozhodnutie na stavbu „Región Bánovce nad Bebravou, odvedenie a 
čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou časť I.a, Aglomerácia č.1 - Bánovce nad 
Bebravou“, č. OÚŽP/ 2010/ 01247 – 006 BKL zo dňa 11.06.2010 
 
Stavebné povolenia a všetky dostupné vyjadrenia orgánov a organizácií sú uvedené v dokladovej časti 
SP – zväzok 3 časť 7. Od Zhotoviteľa sa požaduje dodržanie všetkých ustanovení stavebných 
povolení. 
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Uchádzačov upozorňujeme, že 1.1.2010 vstúpila do platnosti Vyhláška Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009. Nakoľko niektoré časti projektovej dokumentácie 
(PD) Objednávateľa boli vypracované pred vydaním tejto vyhlášky, PD môže obsahovať odkazy 
na vyhlášku č. 718/2002. Od zhotoviteľa sa však bude požadovať, aby vykonal všetky činnosti 
pred uvedením technologických zariadení do prevádzky, ktoré nová vyhláška č. 508/2009 
požaduje, bez ohľadu na požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii alebo v týchto 
súťažných podkladoch. Tieto činnosti budú zahŕňať východiskovú odbornú prehliadku 
a odbornú skúšku a prvú úradnú skúšku vyhradených technických zariadení vrátane 
vypracovania technickej dokumentácie v súlade s požiadavkami vyhlášky 508/2009. 

3.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - AKTIVITA B 

3.2.1 Dokumentácia pre územné rozhodnutie 

Objednávateľ má k dispozícii nasledovné dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR): 
 

- Región Topoľčany:  
„Región Topoľčany, odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, 110 – 
Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Topoľčany“, Kovoprojekta Brno, a.s., ČR 
 

- Región Partizánske:  
„Región Partizánske, Odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, časť I, 
B1-ČOV Partizánske“, 11/2006, Pöyry Enviroment a.s., Brno, ČR 

 
- Región Bánovce nad Bebravou:  

„Región Bánovce nad Bebravou, Odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou 
vodou, časť 1, Aglomerácia č.1, ČOV Bánovce nad Bebravou“, 11/2006, Pöyry Enviroment, 
a.s., Brno, ČR 
 
Na Dielo boli vydané nasledovné právoplatné územné rozhodnutia: 
 

- Región Topoľčany:  
„Región Topoľčany, odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, časť I – objekt 
SO 110 Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Topoľčany“ – upustenie od územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby vydané obcou Nitrianska Streda pod č. Výst.2011/100 zo dňa 17.02.2011 
 

- Región Partizánske:  
„Región Partizánske, odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou , časť 1 - 
Aglomerácia č.1 – Partizánske – Rekonštrukcia ČOV“ – upustenie od vydania rozhodnutia o 
umiestnení stavby vydané Mestom Partizánske pod č. SocÚ3982/2008/SP – Uo zo dňa 11.7. 2008   
 

- Región Bánovce nad Bebravou:  
„Región Bánovce nad Bebravou, odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou , 
časť 1 - Aglomerácia č. Bánovce nad Bebravou  – rekonštrukcia ČOV“ – upustenie od vydania 
rozhodnutia o umiestnení stavby vydané Mestom Bánovce nad Bebravou pod č. Výst.2028/2008 zo 
dňa 16.6. 2008  
 
Územné rozhodnutia a všetky dostupné vyjadrenia orgánov a organizácií sú uvedené v dokladovej 
časti SP – zväzok 3 časť 7. Od Zhotoviteľa sa požaduje dodržanie všetkých ustanovení územných 
rozhodnutí. 
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3.2.2 Zámer pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie 

Pre všetky tri regióny t.j. Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou boli v roku 2007 
vypracované Zámery pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie,. Zisťovacie konania boli ukončené, vo všetkých troch prípadoch, rozhodnutím 
príslušného orgánu, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. 
Objednávateľ obdržal Rozhodnutia pre všetky regióny s tým, že navrhované činnosti sa nebudú 
posudzovať a je možné požiadať o povolenia podľa osobitných predpisov. 

Nižšie uvádzame rozhodnutia OÚŽP o neposudzovaní vplyvov. 

Rozhodnutia pre región Topoľčany: 

„Región Topoľčany – odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, časť I“, 
č.2006/01346 – T/Zá, vydal OÚŽP Topoľčany zo dňa 24.11. 2006 

„Región Topoľčany – odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, časť II“, 
č.A/2007/00129 vydané KÚŽP Nitra zo dňa 12.3. 2007 

Rozhodnutia pre región Partizánske: 

„Región Partizánske: Odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou – časť I“, č.j. 
OÚŽP 2007/00028-5 vydal OÚŽP v Prievidzi zo dňa 12.2. 2007 

„Región Partizánske: Odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou – časť II“, č.j. 
OÚŽP 2007/00637-5 vydal OÚŽP v Prievidzi zo dňa 3.8. 2007 

Rozhodnutia pre región Bánovce nad Bebravou: 

„Región Bánovce nad Bebravou – Odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, 
časť I“, Č.j.:OUŽP/2007/00226-025 vydané OÚŽP v Trenčíne zo dňa 14.5. 2007 

„Región Bánovce nad Bebravou – Odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, 
časť II“, Č.j.:OUŽP/2007/02286-037 vydané OÚŽP v Trenčíne zo dňa 22.8. 2007 

 

3.2.3 Stavebný zámer verejnej práce 

Nakoľko dokumentácie pre územné rozhodnutia uvažovali s nereálnymi počtami EO a s tým 
súvisiacim technickým riešením odvedenia a čistenia odpadových vôd pre dané regióny, v štúdii 
uskutočniteľnosti došlo k upresneniu pôvodne navrhovaného riešenia, s ktorými sa následne 
uvažovalo aj v stavebnom zámere a v žiadosti o potvrdení pomoci, ktorý je základom týchto 
požiadaviek objednávateľa.  

ČOV Topoľčany: Zisťovacie konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie počítali s rekonštrukciou a rozšírením existujúcej ČOV Topoľčany na 
kapacitu 65 000 ekvivalentných obyvateľov (EO) a dobudovanie kanalizácií splaškových vôd 
z obcí Veľké Bedzany, Malé Bedzany, Jacovce a z mesta Topoľčany. 

Stavebný zámer počíta s tým, že odpadové vody z mesta Topoľčany, bez jeho mestských častí 
(V. a M. Bedzany), od obcí Tovarníky, Jacovce, Nitrianska Streda, Čeľadince, Solčany 
a Bošany (bez obce Kovarce) budú odvádzané a čistené na centrálnej ČOV v meste Topoľčany. 
ČOV Topoľčany bude navrhnutá na kapacitu 58 386 EO podľa BSK5 s uvažovaním 60g 
BSK5/obyv/deň. 

ČOV Partizánske: Pri riešení ČOV Partizánske sa pôvodne počítalo s rekonštrukciou 
a rozšírením na kapacitu 45 000 ekvivalentných obyvateľov (EO) a dobudovanie kanalizácií 
splaškových vôd z obcí: Partizánske, Skačany, Hradište, Brodzany, Malé Kršteňany, Veľké 
Kršteňany, Pažiť, Malé Uherce, Veľké Uherce a  Koláčno. 
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Stavebný zámer navrhuje, aby odpadové vody z mesta Partizánske, z jeho mestských častí (V. 
a M. Bielice), od obcí Veľké Krštenany, Malé Krštenany, Pažiť, Brodzany, Veľké Uherce, 
Kolačno a Malé Uherce, bez m.č. Návojovce, boli odvádzané a čistené na centrálnej ČOV v 
meste Partizánske. ČOV Partizánske bude navrhnutá na kapacitu  30 864 EO podľa BSK5 s 
uvažovaním 60g BSK5/obyv/deň..  

ČOV Bánovce nad Bebravou: Pôvodne posudzovaný návrh počítal s rekonštrukciou 
a rozšírením existujúcej ČOV Bánovce nad Bebravou na kapacitu 45 000 ekvivalentných 
obyvateľov (EO) a dobudovanie kanalizácií splaškových vôd z dotknutých obcí. Stavebný 
zámer navrhuje, aby odpadové vody z mesta Bánovce nad Bebravou, z jeho mestských častí 
(Malé Chlievany, Horné Ozorovce a Dolné Ozorovce, bez m.č. Biskupice), a od obce Horné 
Naštice boli čistené na ČOV Bánovce nad Bebravou. ČOV Bánovce nad Bebravou bude 
navrhnutá na kapacitu 26 378 EO podľa BSK5 s uvažovaním 60g BSK5/obyv/deň.  

Keďže pôvodné technické riešenie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd regiónov 
Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou sa zmenilo, tým podľa zákona č. 287/2009 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie sa jedná o zmenu navrhovanej činnosti. Z uvedeného dôvodu Objednávateľ 
zabezpečil konania podľa citovaného zákona.  

Príslušné orgány, na základe „Oznámení o zmene navrhovanej činnosti“ vydali vo všetkých 
prípadoch vyjadrenia, že zmena navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv 
na životné prostredie a preto nie je predmetom zisťovacieho konania. 

 
Súťažné podklady boli spracované s ohľadom na vyššie uvedené. Od Zhotoviteľa sa preto 
požaduje, aby svoj technický a technologický návrh ČOV založil na technickom riešení 
uvedenom v týchto súťažných podkladoch. Zároveň sa požaduje aby Zhotoviteľ dodržal 
všetky požiadavky uvedené v Rozhodnutiach OÚŽP týkajúcich sa predmetného Diela. 

3.3 GEODETICKÉ ZAMERANIE STAVENISKA 

Geodetické zameranie bolo vykonané Objednávateľom v rámci vypracovania projektovej 
dokumentácie na celé Dielo (pre každý región samostatne). Objednávateľ však nedisponuje so 
samostatným geodetickým elaborátom v elektronickej forme. 

Zhotoviteľ si v rámci svojho plnenia zabezpečí vytýčenie Diela vrátane vytýčenia existujúcich 
inžinierskych sietí pre všetky navrhované stokové siete. 

Ak sa v rámci realizácie Diela Zhotoviteľ rozhodne vykonať dodatočné geodetické zameranie, 
vykoná ho na vlastné náklady a na vlastné riziko. Objednávateľ neuhradí žiadne náklady 
spojené s dodatočným geodetickým zameraním. V prípade jeho vykonania Zhotoviteľ predloží 
SD tri vyhotovenia geodetického elaborátu v tlači a tri vyhotovenia na CD/DVD nosiči. 

Všetky body v poskytnutej projektovej dokumentácii sú v súradnicovom v systéme JTSK, 
výškový systém Balt po vyrovnaní. Trieda presnosti merania 3.  

3.4 INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM 

IG prieskum bol vykonaný Objednávateľom v rámci vypracovania projektovej dokumentácie 
pre každý región samostatne nasledovne: 

- Región Topoľčany:  
Názov úlohy: Región Topoľčany – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou 
vodou, GEOSTA s.r.o., Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica 
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- Región Partizánske:  
Názov úlohy: Región Partizánske – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou 
vodou, EKOHYDROGEO spol. s r.o., Čapkova 2, 811 04 Bratislava 

- Región Bánovce nad Bebravou:  
Názov úlohy: Región Bánovce nad Bebravou, odvedenie a čistenie odpadových vôd 
a zásobovanie pitnou vodou. Aglomerácia č.1 Bánovce nad Bebravou. Etapa prieskumu: 
orientačný inžiniersko-geologický prieskum (pre DÚR), PROGEO, spol. s r.o. Žilina 

Výsledky uvedených IG prieskumov tvoria samostatnú časť súťažných podkladov – zväzok 3 
časť 6.  

Zhotoviteľ môže v rámci plnenia zmluvy vykonať doplňujúci IG prieskum. Náklady na tento 
prieskum uvedie v Cenovej časti vo forme predbežnej sumy. 

3.5 ZÁVÄZNOSŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

AKTIVITA A - ODVEDENIE ODPADOVÝCH VÔD: 

Objednávateľ predkladá technické riešenie (zväzok 3), cenovú časť (zväzok 4) a situácie 
a pozdĺžne profily stokovej siete (zväzok 5).  

Pre uchádzača/Zhotoviteľa sú záväzné Požiadavky Objednávateľa uvedené vo zväzku 3 v celom 
rozsahu ako aj Cenová časť uvedená vo zväzku 4.  

Z predložených Výkresov sú pre Zhotoviteľa záväzné nasledovné ukazovatele: 

a) dĺžka stokovej siete v každej obci/mestskej časti podľa Požiadaviek Objednávateľa 
s odchýlkou max. ±5%, pričom Zhotoviteľ je povinný počas spracovania DRS dodržať 
trasovanie kanalizačných stôk v rámci parciel uvedených v stavebných povoleniach a vo 
Výkresoch, čo znamená, že nesmie vybočiť z parciel majetkovoprávne vysporiadaných 
Objednávateľom počas spracovania DSP, 

b) počty kanalizačných prípojok v každej obci/mestskej časti podľa Požiadaviek Objednávateľa. 
 
Objednávateľ počas prípravy súťažných podkladov zjednotil požiadavky na 
strojnotechnologické a elektrotechnologické riešenie objektov (čerpacie stanice a merné 
objekty), ktoré boli v projektovej dokumentácii pre jednotlivé regióny riešené rôzne. Toto 
riešenie je podrobne opísané v Požiadavkách Objednávateľa vo zväzku 3 a je predložené vo 
Výkresovej časti vo zväzku 5 vo forme vzorových výkresov a je pre Zhotoviteľa záväzné. 

AKTIVITA B - ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD: 

Objednávateľ predkladá požadované technické a technologické riešenie ČOV v rámci 
Požiadaviek Objednávateľa. Pre uchádzača/Zhotoviteľa sú záväzné Požiadavky Objednávateľa 
uvedené vo zväzku 3 v celom rozsahu ako aj Cenová časť uvedená vo zväzku 4. 
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4. CHARAKTERISTIKA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA 

4.1 GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POMERY 

Pozri zväzok 3 časť 6 súťažných podkladov. 

4.2 KLIMATICKÉ POMERY 

Projektová oblasť je charakterizovaná kontinentálnou klímou s miernymi letnými a studenými 
zimnými podmienkami. V oblasti je viac ako 50 letných dní (teploty nad 25 °C). Priemerná 
teplota v januári je mínus 5-8°C a v júli 16-18°C.  

Priemerné ročné zrážky sú v rozmedzí 600 – 800 mm. Hlavnou zrážkovou periódou je jún/júl a 
druhá hlavná perióda sa vyskytuje v mesiacoch november/december. Snehová vrstva s viac ako 
1 mm snehom sa dá očakávať v období dlhom 80 až 120 dní v celej projektovej oblasti. 

V zmysle vyššie uvedených klimatických údajov uchádzači pri zostavovaní harmonogramu 
prác sú povinní počítať s primeranou zimnou periódou (min. 90 dní), kedy nebude možné 
realizovať rozkopávky v obciach kvôli zimnej údržbe ani vykonávať inú stavebnú činnosť. 
Vzhľadom na uvedené, sťažnosti zhotoviteľa z dôvodu nepriaznivých klimatických 
podmienok v zimnom období do celkovej dĺžky 90 dní nebudú brané do úvahy a nebude 
možné žiadať ani predĺženie lehoty výstavby z tohto titulu. 

4.3 HYDROLOGICKÉ POMERY 

Kolísanie HPV počas roka a v závislosti na klimatických podmienkach je významným faktorom 
na celom projektovom území, ktoré uchádzači zohľadnia aj pri tvorbe harmonogramu prác. 
Nakoľko ide o všeobecne známu skutočnosť, nevhodné časovanie výkopových prác v určitých 
lokalitách a prípadné oneskorenie alebo navyše práce spôsobené vysokou hladinou podzemnej 
vody nebudú zohľadnené ako nepredvídané udalosti a uchádzač nebude mať nárok na uhradenie 
navyše nákladov ani na predĺženie lehoty výstavby z tohto dôvodu. 

Povrchové vody 

Región Topoľčany: Po hydrologickej stránke patrí záujmové územie do základného povodia 
toku Nitra (4-21-11,12). Typ režimu odtoku v predmetnej vrchovinno – nížinnej oblasti je 
dažďovo – snehový. Najvýznamnejším vodným tokom územia je rieka Nitra s pravostranným 
prítokom Bebrava, Bedzianskym potokom a ľavostrannými prítokmi Vyčoma, Dršňa.  Najvyššie 
stavy hladiny vody sa vyskytujú prevažne na jar, v období február – apríl, keď predstavujú 55 % 
všetkých kulminácií. Minimálne stavy hladiny vody sú v období august až október, s minimom 
v septembri. Podružné zvýšenie vodnosti sa prejavuje koncom jesene a začiatkom zimy. Na 
základe dlhodobého hodnotenia zrážkovo – odtokových vzťahov sa špecifické odtoky v oblasti 
pohybujú od 1,5 do 3,0 l.s-1 na km2. Začiatok ľadových úkazov na rieke začína 11. – 20. 
decembra a končí 21. – 28. februára (Mazúr, Atlas SSR, 1980). Na celom úseku rieky Nitra je 
tok upravený na prietok Q100 (storočná voda).  

Nad predmetným území vteká do Nitry ľavostranný prítok Vyčoma a pravostranné prítoky 
Bebrava a Bedziansky potok. 

V regióne sa nachádzajú vodné nádrže  Tesáre a Nemečky. Priemerné mesačné zrážky sa 
pohybujú cca 607 mm. 

V súčasnosti jestvujúca ČOV Topoľčany vypúšťa vyčistené odpadové vody do recipientu – 
rieky Nitra v km 93,4. Jej prietok Q355 je 2,94 m3/s. Počas trvania dažďov dochádza k spätnému 
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zaplavovaniu niektorých objektov ČOV cez obtokové potrubie odľahčenia, preto sa v rámci 
dobudovania ČOV doporučuje vybudovanie protipovodňovej čerpacej stanice.  

Región Partizánske: Hydrografické pomery v rozhodujúcej miere ovplyvňuje tok Nitry 
(prameniaci na južných svahoch Malej Fatry) so svojim pravostrannými prítokmi Nitricou a 
Bebravou. Sútok Nitry a Nitrice sa nachádza v tesnej blízkosti s obcou Partizánske pri Malých 
Bieliciach. V oblasti záujmového územia je približne kolmo k tokom Nitry, Nitrici a Bebravy 
vyvinutá nepravidelná sieť malých prítokov - Brozdanský potok, Drahožica a Pažitský potok 
drénujúce severné svahy Tribeča, Kršteniansky potok, Hydina. Z vodných plôch na území mesta 
leží vodná nádrž Báger a zamokrená lokalita Bahná. Mesto Partizánske je bohaté na podzemné 
vody. Na celom území mesta vyvierajú minerálne vody v 3 samostatných prameňoch.  

Priemerné ročné prietoky dosahovali hodnoty v roku 2004 v povodí Nitry od 43 % príslušného 
dlhodobého priemeru až po 86 % na Nitrici. Maximálne priemerné mesačné prietoky boli 
zaznamenané v mesiacoch február a marec. Minimálne priemerné mesačné prietoky sa 
vyskytovali vo väčšine prípadoch v mesiacoch august a september. Maximálne kulminačné 
prietoky sa vyskytli na väčšine tokoch v marci a februári. Minimálne priemerné denné prietoky 
sa vyskytovali v mesiacoch september a január. 

Podľa nameraných hodnôt zo zrážkomernej stanice Veľké Uherce dosahovali priemerné zrážky 
632 mm/rok. 

V súčasnosti jestvujúca ČOV Partizánske vypúšťa vyčistené odpadové vody do recipientu – 
rieky Nitra v km 111,2. Jej prietok Q355 (v riečnom km 115,7) je 1,395 m3/s. Recipent nemá 
negatívny vplyv na objekty ČOV 

Región Bánovce nad Bebravou: Celé územie odvodňuje rieka Bebrava, ktorá pramení 
v Strážovských vrchoch a vlieva sa do rieky Nitra. Druhým hlavným tokom je potok Radiša. 
Celková dĺžka rieky Bebrava je 49,6 km a má priemerný ročný prietok 3,7 m3/sek. Územím 
mesta pretekajú aj potoky Svinica a Dubnička. Na rieke Bebrava v km 19,804 je vybudovaná 
vodná hať, taktiež na potoku Radiša v 4,424 km je vybudovaná vodná hať. Obidve sú 
vybudované na území mesta. V juhozápadnej časti mesta Bánovce nad Bebravou sa nachádza 
termálny vrt, ktorý sa vyúžíva na termálne kúpalisko a skleníkové hospodárstvo (teplota okolo 
43°C a výdatnosť je 9 – 11 l.s-1 ). 

Záujmové územie patrí k vrchovinovo-nížinnej oblasti, s dažďovo-snehovým režimom odtoku, 
s akumuláciou vôd v období december až január. Najvyššie vodnosti sú viazané na topenie 
snehov a pripadajú na mesiace február až apríl.  

Najväčšou vodnou nádržou je vodná nádrž Prusy s úžitkovou plochou 35,12 ha s úžitkový 
objemom 1564602 m3 vody. V neďalekom okolí mesta sa nachádzajú ešte ďalšie vodné nádrže, 
a to Vodná nádrž Svinná, Haláčovce, Brezolupy, Nedašovce (uvedené podľa objemu od 
najväčšej po najmenšiu). Všetky vodné nádrže boli projektované ako povodňové ochrany, príp. 
pre chov rýb a použité pre program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad 
Bebravou ako závlahy. Pri vodnej nádrži Prusy sa ráta do budúcnosti aj s využitím na rekreačné 
účely. 

V súčasnosti jestvujúca ČOV Bánovce nad Bebravou vypúšťa vyčistené odpadové vody do 
recipientu – rieky Bebrava v km 19,8. Jej prietok Q355 (v riečnom km 19,8) je 0,447 m3/s.  

Podzemné vody 

Podľa Hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Slovenský Hydrometeorologický Ústav, Bratislava 
1984) širšie okolie posudzovaného územia patrí do hydrogeologického rajóna NQ 071 – Neogén 
Nitrianskej pahorkatiny. Hydrogeologické pomery sú odrazom geologickej stavby územia, 
morfologického charakteru a klimatických pomerov.   

V predmetnej lokalite je tvorený kvartérnymi sedimentami fluviálnych náplavov Nitry, náplavovými 
kuželami. Čiastkový rajón kvartéru zahŕňa fluviálne sedimenty Nitry od Oslian po mesto Nitru. 
Šírka nivy Nitry sa pohybuje medzi 1,5 až 3 km (4 km pri Chynoranoch a Topoľčanoch). Mocnosť 
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náplavov býva obvykle 5 až 9 m. Väčšie mocnosti sa vyskytujú medzi Žabokrekmi a Chrabranmi 
(do 14 m). Zvodnené štrkopiesky kryje 2 až 4 m hrubá vrstva povodňových hlinitoílovitých kalov. 
Koeficient filtrácie je značne premenlivý v závislosti od fácie sedimentov. Jeho hodnoty sa 
pohybujú medzi 2.10-3 až 7.10-5 m2.s-1. Výdatnosti sa pohybujú od desatín l.s-1, najčastejšie sú medzi 
1 až 8 l.s-1. 

V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné vody kvartérnych sedimentov. Ide o najvodnejšie 
aluviálne štrkopiesčité náplavy rieky Nitra, ktoré svojou dobrou pórovou priepustnosťou vytvárajú 
vhodné podmienky k akumulácií a cirkulácii väčšieho množstva podzemných vôd. Podzemná voda 
aluviálnych náplavov sa viaže na polohy štrkov, štrkopieskov a pieskov miestami zahlinených, 
ktorých mocnosť sa pohybuje okolo 10 m. V nich vytvára súvislý vodný horizont s voľnou resp. 
čiastočne napätou hladinou v hĺbke 1 až 3 m pod terénom v pririečnej zóne. Hladina podzemných 
vôd je v priamej hydraulickej spojitosti s hladinou vody v rieke Nitra a kolíše v závislosti na jej 
vodných stavoch. Koeficient filtrácie sa pohybuje v medziach 1.10-3 – 1.10-4 m2.s-1 a výdatnosť 
jednotlivých studní dosahuje 0,5 až 3,0 l.s-1. 

Z hľadiska vodohospodárskeho sa jedná o územie, ktoré je intenzívne využívané pre zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodu (ide najmä o podzemné zdroje vôd), ale zároveň už dlhodobo 
zaťažované ako bodovým tak aj difúznym znečistením, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu 
povrchových vôd povodia rieky Nitra. Z uvedeného je zrejmé, že rieka Nitra nepatrí medzi 
vodárenské toky. 

Východne od mesta Bánovce nad Bebravou sa nachádza viacero prameňov s kapacitou nad 10 
l/s a zároveň východne od mesta Partizánske sa nachádza ďalší odber podzemnej vody. Všetky 
spomínané odbery sú využívané pre účely zásobovania regiónu pitnou vodou. Pre územie, 
v ktorom sa nachádzajú podzemné zdroje vody, platí pásmo hygienickej ochrany (PHO) 
2.stupňa  

V projektovom území sa nachádzajú aj geotermálne a minerálne zdroje vôd (viď 4). Minerálny 
zdroj vody s menšou dýdatnosťou cca do 5 l/s a s teplotou do 15°C sa nachádza najmä medzi 
mestom Bánovce nad Bebravou a mestom Topoľčany. Termálne pramene s väčšou výdatnosťou 
cca do 30 l/s a s tepolotou do 55°C sa nachádzajú v okolí mesta Partizánske, ktoré sa využívajú 
najmä na termálnom kúpalistu Malé Bielice. Kúpalisko v Bánovce nad Bebravou využíva pre 
svoje potreby geotermálny vrt s výdatnosťou cca do 30 l/s a s tepolotou do 55°C. 

Ďalšie podrobnosti pozri vo zväzku 3 časť 6. 

4.4 SEIZMICITA 

Podľa „Mapy seizmických oblastí na území SR“ (STN 73 0036) je záujmové územie všeobecne 
zaraďované do 6 º seizmickej aktivity. Podľa hodnotenia seizmickej aktivity sa na záujmovom 
území aktivuje seizmická činnosť asi od vrchného neogénu, pričom tektonické pohyby majú 
výzdvihový charakter. Začiatkom holocénu nastalo krátkodobé utĺmenie seizmickej činnosti 
a výzdvihový pohyb sa obnovuje až v súčasnosti. Sezmická činnosť bude pravdepodobne 
najaktívnejšia v údolí rieky Bebrava, ktorou prebieha významný tektonický zlom. Tento zlom 
oddeľuje dve tektonické kryhy pravdepodobne s rôznou intenzitou pohybu. Východná časť voči 
západnej vykazuje podstatne intenzívnejší vertikálny pohyb. Z tohto dôvodu možno 
predpokladať ako seizmicky najcitlivejšiu oblasť údolie rieky Bebravy, kde i geologická stavba 
(výskyt štrkov a hladiny podzemnej vody) je vhodná pre šírenie seizmických vĺn v horninovom 
prostredí. 

Bánovská kotlina a jej priľahlé časti podľa údajov v Atlase krajiny SR 2002 má teplú, mierne 
suchú až mierne vlhkú klímu. Zimné obdobie je mierne a priemerná teplota vzduchu v januári je 
– 2 až – 3 °C a letné obdobie je teplé s priemernou teplotou v júli od 18,5 do 19,5 °C 
a s priemernými zrážkami 550 až 650 mm. 

Ďalšie podrobnosti pozri vo zväzku 3 časť 6. 
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4.5 OCHRANNÉ PÁSMA 

Navrhované vodohospodárske objekty sa dotýkajú nasledovných ochranných pásiem: 

• ochranné pásmo vodného toku Váh 
• dažďová kanalizácia 
• vodovod 
• plynovod STL, VTL 
• oznamovacie káble miestne a diaľkové ( Slovak Telecom; ŽSR apod.) 
• elektrické vedenia VN, NN, VO 
• železničná trať ŽSR 
• štátne cesty I. až. III. triedy 
• diaľnica D1 
• vodné toky a potoky 
• vodné zdroje 

 

Podľa STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia majú navrhované 
vodohospodárske objekty svoje ochranné pásmo vo vodorovnom i vertikálnom smere.  
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5. DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA 

5.1 SÚŤAŽNÁ PONUKA 

Zhotoviteľ pripraví svoju ponuku, ktorá bude v súlade s požiadavkami uvedenými vo Zväzkoch 
3, 4 a 5 súťažných podkladov. Celá ponuka, vrátane softvéru a digitálnych záznamov, bude 
v slovenskom jazyku.  

Zhotoviteľ zabezpečí, aby bol plne informovaný o lokalite, prístupoch a podmienkach na 
Stavenisku a to nie len z informácií uvedených v tejto dokumentácii. Podaním ponuky 
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s celým Staveniskom, jeho charakterom a rozsahom, 
ako aj s rozsahom a druhom prác, ktoré bude nutné realizovať počas plnenia Zmluvy, 
dopravnými vzdialenosťami, všetkými aspektmi a rizikami realizácie Diela a jeho prevádzky, a 
že tieto zohľadnil vo svojej technickej ponuke a v Ponukovej cene. 

Zhotoviteľ zahrnie do svojej ponuky všetky náklady súvisiace s realizáciou Diela a so 
zabezpečením priebehu výstavby, ďalej so sociálnym zabezpečením pracovníkov, s ochranou 
zdravia a bezpečnosti pri práci, a pod. v rozsahu plne pokrývajúcom všetky činnosti pri 
výstavbe. 

Predbežný technický návrh predložený v ponuke Zhotoviteľa sa stane súčasťou Zmluvy. 

5.2 ORGANIZAČNÁ SCHÉMA 

Do 14 dní od Dátumu začatia prác Zhotoviteľ predloží kompletnú organizačnú schému 
Personálu Zhotoviteľa, ktorý plánuje použiť pri realizácii Zmluvy spolu s podrobnosťami 
a kontaktmi na Predstaviteľa Zhotoviteľa a na ostatný kľúčový Personál Zhotoviteľa s dôrazom 
na stavbyvedúcich Zhotoviteľa.  

Organizačná schéma bude obsahovať aj odborne spôsobilého projektanta/projektantov 
zodpovedného/zodpovedných za zhotovenie požadovanej projektovej dokumentácie stavby. 

Zmeny v organizačnej schéme Zhotoviteľ bezodkladne oznámi SD. 

Organizačná schéma bude obsahovať aj údaje o akreditovanom laboratóriu, v ktorom sa budú 
vykonávať skúšky s uvedením personálneho aj prístrojového vybavenia laboratória.  

5.3 HARMONOGRAM PRÁC 

Zhotoviteľ je povinný v zmysle všeobecných podmienok zmluvy do 28 dní od obdržania pokynu 
SD k začatiu prác vypracovať podrobný Harmonogram prác. Harmonogram bude reálny a bude 
odzrkadľovať ročné obdobia. Harmonogram prác pre stavbu stokových sietí bude v súlade 
s technologickou požiadavkou objednávateľa stavbu realizovať v protismere prietoku 
odpadových vôd, aby sa mohlo pristúpiť k prípadnému preberaniu ucelených funkčných častí 
kanalizácie počas realizácie Diela. 

Harmonogram prác bude obsahovať aj plánované obdobie pre vyhotovenie dokumentácie pre 
stavebné povolenie (DSP), obdobie potrebné pre vybavenie stavebných povolení pre všetky 
ČOV, a obdobie plánované pre vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) 
v potrebnom rozsahu.  

Požaduje sa aby postupnosť výstavby a Harmonogram prác bol spracovaný tak, aby 
Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu zhotovovaných častí Diela. Harmonogram 
prác bude obsahovať termíny ukončenia jednotlivých SO a PS so špecifikáciou počtu 
nasadených skupín a mechanizmov. 
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Harmonogram prác bude obsahovať aj údaje a vzájomné väzby zobrazujúce následnosti medzi 
jednotlivými činnosťami, ktoré sú potrebné k určeniu kritickej cesty ako aj grafické znázornenie 
kritickej cesty kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných rizikových 
faktorov súvisiacich s predĺžením Lehoty výstavby. 

Harmonogram prác bude obsahovať: 

• všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory  
• počet pracovných skupín, ktoré majú byť zamestnané pri realizácii Diela podľa 

jednotlivých častí Diela,  
• na základe uvedeného Zhotoviteľ zdokladuje, že predložený počet pracovných skupín, 

stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie Diela v zmluvných termínoch 
• pri technologických zariadeniach/prevádzkových súboroch bude obsahovať samostatne 

stavebnú pripravenosť a dodávku/montáž technológie a typ skúšok. 
• dátum vyhotovenia a podpis predstaviteľa Zhotoviteľa. 

 

Harmonogram prác bude naviac ku náležitostiam uvedeným v čl. 8.3 zmluvných podmienok 
obsahovať: 

• postup projekčných prác (v súlade s vyššie uvedeným) vrátane plánovaného časového 
harmonogramu zabezpečenia potrebných súhlasov, vyjadrení a odsúhlasenia 
Dokumentácie Zhotoviteľa, 

• harmonogram dodania hlavných technologických zariadení, postup výstavby, skúšok, 
spúšťania do prevádzky, prebratia, požiadaviek Objednávateľa na danie do užívania, 
Lehoty na oznámenie vád, s vyznačením kľúčových míľnikov v zmysle čl. 8.3 
zmluvných podmienok, 

• postup činností vykonávaných podzhotoviteľmi. 
 

Zhotoviteľ pri spracovaní HMG prihliadne na tú skutočnosť, že prevádzku ČOV bude zaisťovať 
súčasný prevádzkovateľ. Zhotoviteľ bude svoju činnosť koordinovať a urobí všetko preto, aby 
umožnil v maximálnej miere obsluhu a prevádzku existujúcich zariadení v súlade 
s právoplatnými rozhodnutiami. Zhotoviteľ nebude obmedzovať prevádzkovateľa ČOV pri 
plnení jeho povinností pri zaisťovaní prevádzky do tej miery, že by znemožnil alebo obmedzil 
riadnu prevádzku ČOV.  

Stavebný dozor ani Objednávateľ tento dokument neschvaľujú ale môžu mať výhrady, ak 
predložený postup prác nezodpovedá požiadavkám Zmluvy a  bude zrejmé, že Dielo sa podľa 
predloženého harmonogramu nebude dať v zmluvných termínoch ukončiť. V takom prípade, na 
základe pokynu Stavebného dozoru, je Zhotoviteľ povinný harmonogram prepracovať tak, aby 
bol plne v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ predloží harmonogram aj v elektronickej forme. 

Harmonogram bude spracovaný v programe MS Project a bude previazaný s finančným 
harmonogramom, ktorý bude vypracovaný v programe MS Excel.  

5.4 KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN 

Zhotoviteľ do 30-tich dní od Dátumu začatia prác predloží Stavebnému dozoru a na 
odsúhlasenie „Kontrolný a skúšobný plán (KSP)“, vypracovaný podľa požiadaviek  zákona č. 
254/1998 Z.z. o verejných prácach, ktorého obsahom bude počet a druhy skúšok pre všetky 
materiály a technológie použité pri výstavbe vrátane spôsobu predkladania a zodpovednosti za 
skúšky. Akékoľvek doplňovania alebo vyvolané zmeny musia byť schválené Stavebným 
dozorom stavby. 

KSP musí zahŕňať všetky kontroly a skúšky podľa Zmluvy o dielo, tiež ostatné bežné 
a špeciálne kontroly/skúšky, ktoré Zhotoviteľ považuje za potrebné na zabezpečenie kvality 
jeho Práce. 
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Plán kontroly uvedie pre každú kontrolnú činnosť typ, spôsob, interval vykonávania, odvolávky 
na príslušnú normu alebo predpis a dokumentáciu a kto je zodpovedný za výkon činnosti. 

5.5 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Je potrebné, aby všetci zodpovední pracovníci a pracovníci priamo zúčastnení na spracovaní 
projektu a na prácach dôsledne dodržiavali všetky predpisy o bezpečnosti práce a nepodporovali 
snahu zjednodušovať niektoré pracovné úkony, ak by sa tým ohrozilo ich zdravie alebo zdravie 
iných pracovníkov. Pri svojej činnosti budú dôsledne dodržiavať relevantné predpisy týkajúce 
sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä zákony č. 272/1994 Z.z., 367/2001 Z.z., 
124/2006 Z.z., vyhl. č. 718/2002 Z.z. a Nariadenia vlády č. 40/2002 Z.z., 115 a 145/2006 Z.z. 
aj. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia je rovnocennou a nedeliteľnou časťou prípravy, 
plánovania a plnenia pracovných úloh (§ 132 zákonníka práce). 

a) Zhotoviteľ je povinný pri spracovaní Dokumentácie Zhotoviteľa pripraviť „Plán 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ s náležitosťami a v rozsahu podľa nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
Stavenisko v znení neskorších predpisov. 

b) Pre práce, ktoré sa budú vykonávať za plnej prevádzky Zhotoviteľ vypracuje návrh 
"Dohody o vytvorení podmienok BOZP na spoločnom pracovisku", ktorá sa po jej 
odsúhlasení Objednávateľom stane prílohou Zmluvy podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z.z. 

c) Zhotoviteľa tiež upozorňujeme na niektoré úkony, ktoré sú spojené so zvýšeným 
nebezpečenstvom úrazu vlastných pracovníkov, pracovníkov prevádzkovateľa, 
Objednávateľa a verejnosti. Pred začatím akejkoľvek rizikovej činnosti uvedenej dole musí 
Zhotoviteľ predložiť "Bezpečnostné/ Metodické prehlásenie" na schválenie SD a práce 
začať len po písomnom súhlase SD vykonanom v stavebnom denníku. Nasledovné úkony 
predstavujú vážne riziko ohrozenia zdravia a preto sa musia prijať opatrenia na zníženie 
tohto nebezpečenstva:  
 výkopové práce (napr. paženie na zabránenie zosuvov pôdy, podzemné práce, 

oplotenie/ohrady, výstražné znamenia pre chodcov) 
 výškové práce (napr. pády, padajúce materiály) 
 uzatvorené priestory (napr. nedostatok kyslíka, otravné plyny/výpary/dym, výbušné 

plyny) 
 práce na verejných komunikáciách (napr. doprava, chodci) 
 dvíhanie ťažkých bremien (napr. vhodné vybavenie, stabilný podklad, kvalifikovaný 

vodič/viazač/narážač)  
 prelínanie Prác s inými aktivitami prevádzkovateľa (napr. existujúca prevádzka a 

vybavenie) 
 skladovanie, manipulácia a používanie nebezpečných látok (napr. chemické látky, 

výbušniny) 
 kontrolovaná manipulácia s odpadovými materiálmi. 

 
Projekt BOZP musí byť prerokovaný a odsúhlasený miestne príslušným Inšpektorátom práce. 

5.6 PLÁN OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA POČAS VÝSTAVBY 

Aby sa určili potenciálne vplyvy na životné prostredie v súvislosti s realizovanými stavebnými 
prácami, dodávateľ musí vypracovať a predložiť na schválenie SD plán ochrany životného 
prostredia, ktorý zahŕňa nutné nápravné opatrenia, ktoré sa musia vykonávať po celú dobu 
výstavby. 

Tento plán musí zahŕňať nasledujúce položky, pričom musí obsahovať návrhy na elimináciu 
alebo zníženie zdrojov znečistenia, okrem iného: 
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 hygienické zariadenia pre stavebný personál na stavenisku, 
 likvidácia prebytočného materiálu z výkopov, 
 likvidácia odpadov zo stavby, 
 znečistenie recipientov olejom, znečistenou vodou, stavebnými materiálmi 

a chemikáliami,  
 znečistenie podzemnej vody následkom stavebných činností, 
 odtok z odvodňovacích systémov staveniska, 
 hluk, 
 znečistenie vzduchu, 
 poriadok na stavenisku. 

5.7 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

AKTIVITA A - ODVEDENIE ODPADOVÝCH VÔD: 

Predmetom projektových prác v rámci Aktivity A je vypracovanie dokumentácie pre 
realizáciu stavby (DRS) v súlade s Materiálmi a Technologickými Zariadeniami navrhnutými 
uchádzačom v Predbežnom technickom riešení. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná 
odborne spôsobilým projektantom, ktorej obsah a jej členenie musí zodpovedať Prílohe č.3 
(DRS) Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 
UNIKA. vydanie 2012.  

Pokiaľ Zhotoviteľ, popri dodržaní Požiadaviek Objednávateľa a podmienok a) a b) uvedených 
v kapitole 3.5, navrhne zmenu hĺbkového vedenia uličných stôk, predloží tento návrh podľa 
podčlánku 5.2 Osobitných zmluvných podmienok. Stavebnému dozorovi na preskúmanie. Návrh 
bude obsahovať technickú správu a grafickú časť - situácie v M 1:500 a pozdĺžne profily 
všetkých stôk, ktorých sa zmena týka v M 1:2000/100. 

Stavebný dozor bude postupovať po predložení návrhu Zhotoviteľa podľa podčlánku 5.2 
Osobitných zmluvných podmienok. Pokiaľ Stavebný dozor návrh Zhotoviteľa schváli, 
Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu v rozsahu podľa požiadaviek Stavebného 
dozora. Túto dokumentáciu Zhotoviteľ opätovne predloží Stavebnému dozorovi na preskúmanie 
podľa podčlánku 5.2 Osobitných zmluvných podmienok. 

V prípade odsúhlasenia zmeny hĺbkového vedenia stokovej siete je Zhotoviteľ povinný 
vyhotoviť projektovú dokumentáciu, zabezpečiť inžiniersku činnosť a všetky povolenia/súhlasy 
potrebné k realizácii predmetnej časti Diela. 

AKTIVITA B - ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD: 

Zhotoviteľ je povinný pre Aktivitu B vypracovať dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) 
pre všetky ČOV vrátane inžinierskej činnosti a vybavenia stavebných povolení. Zhotoviteľ je 
ďalej povinný vypracovať dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS) pre všetky ČOV. 
Projektová dokumentácia bude vyhotovená v súlade s Požiadavkami Objednávateľa 
a Predbežným technickým riešením predloženým v ponuke a akceptovaným Objednávateľom.  

Zhotoviteľ vypracuje kompletnú dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu 
pre realizáciu stavby (DRS) pre všetky ČOV v rozsahu podľa týchto Súťažných podkladov (SP), 
vrátane všetkých ich častí, vyjadrení (vrátane prerokovania a odsúhlasenia dokumentácie 
Technickou inšpekciou SR ku všetkým vyhradeným technickým zariadeniam na ČOV 
a Stavebnou inšpekciou), povolení, podkladov a príloh podľa svojho HMG schváleného SD.  

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná odborne spôsobilým projektantom, ktorej obsah 
a jej členenie musí zodpovedať Prílohe č.2 (DSP) a č.3 (DRS) Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. vydanie 2012.  

Zhotoviteľ ručí za to, že jeho projektant vrátane prípadných subdodávateľov projektanta budú 
mať potrebné skúsenosti, prax a predpoklady na spracovanie technického návrhu a potrebnej 
projektovej dokumentácie. 
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Projektová dokumentácia bude vyhotovená v súlade s Požiadavkami Objednávateľa, 
Výkresmi a s Predbežným technickým riešením predloženým v ponuke a podľa požiadaviek 
príslušných STN a musí obsahovať materiály a zariadenia v súlade so všeobecnými 
a osobitnými špecifikáciami. Dokumentácia bude odsúhlasená tak SD ako aj Objednávateľom. 

Dokumentácia vyhotovená Zhotoviteľom nesmie meniť účel a rozsah Diela podľa týchto 
súťažných podkladov. Zhotoviteľ dodrží všetky Materiály a Technologické zariadenia uvedené 
vo svojej ponuke. Objednávateľ neuhradí žiadne náklady spojené s vyhotovením Dokumentácie 
Zhotoviteľa alebo akýchkoľvek častí Diela, ktoré nebudú v súlade so Zmluvou a to ani 
v prípade odsúhlasenia takejto Dokumentácie alebo častí Diela Stavebným dozorom. 

Pred začatím stavebných prác všetky stupne PD ako aj všetky zmeny v nich vykonané 
musia byť odsúhlasené tak SD ako aj Objednávateľom.  

Ak sa počas realizácie Zmluvy, v súlade s jej podmienkami, vyskytne potreba modifikovať 
Dokumentáciu Zhotoviteľa alebo sa vyskytne potreba požiadať o nové alebo modifikované 
povolenie alebo súhlas oprávnených orgánov alebo správcov/majiteľov objektov alebo zariadení 
k akejkoľvek činnosti na Stavenisku, Zhotoviteľ bude zodpovedný za získanie akýchkoľvek 
povolení, licencií, schválení, potvrdení atď. od oprávnených orgánov alebo správcov/majiteľov, 
vrátane prípravy potrebnej dokumentácie alebo projektu. Pred začatím takejto činnosti, predmet 
a rozsah dokumentácie resp. činnosti bude opäť konzultovaný a schválený Objednávateľom a 
SD. 

5.7.1 Dokumentácia pre stavebné povolenie 

AKTIVITA A - ODVEDENIE ODPADOVÝCH VÔD: 

Od Zhotoviteľa sa nepožaduje vypracovanie DSP.  

AKTIVITA B - ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD: 

Predmetom projektových prác je vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v 
súlade s Požiadavkami Objednávateľa a Výkresmi, s prihliadnutím na Materiály 
a Technologické Zariadenia navrhnuté uchádzačom v Predbežnom technickom riešení.  

Zhotoviteľ vypracuje kompletnú projektovú dokumentáciu a zabezpečí všetky potrebné 
vyjadrenia, povolenia, podklady a prílohy podľa svojho harmonogramu prác.  

Súčasťou projektových prác a súvisiacej inžinierskej činnosti bude o.i.: 

 spracovanie projektu dispečerského riadenia ČOV v súlade s existujúcim riadiacim 
systémom Objednávateľa a so zabezpečením kompatibility s týmto systémom na 
všetkých úrovniach riadenia, 

 odborný posudok vo veciach ochrany ovzdušia vrátane vybavenia súhlasného stanoviska 
OÚŽP, 

 spracovanie a prerokovanie osobitnej dokumentácie požiarno-bezpečnostného riešenia 
stavby, 

 prerokovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie Technickou inšpekciou SR 
a Stavebnou inšpekciou SR, 

 spracovanie Plánu BoZP, jeho prerokovanie a odsúhlasenie príslušným Inšpektorátom 
práce,  

 vypracovanie geodetického elaborátu v 6-tich vyhotoveniach + 1x v elektronickej forme, 
s obsahom: platná overená kópia mapy z Katastru nehnuteľností so zákresmi objektov, 
platná overená kópia z Pozemkovej knihy katastra so zákresmi objektov, zoznam 
vlastníkov a užívateľov všetkých dotknutých pozemkov, u objektov aj susediacich, 
vrátane dokladov o vlastníkoch - z LV a EL, identifikácia všetkých dotknutých 
pozemkov, u objektov aj susediacich – č. parcely, druh pozemku, LV, EL, vlastník, 
užívateľ podľa KN, PK, 
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 v prípadoch, kde podľa uváženia Zhotoviteľa vykonané geodetické zamerania nie sú 
postačujúce pre vytýčenie stavby, vykonať domeranie v potrebnom rozsahu v 4-och 
vyhotoveniach + 1x v elektronickej forme, 

 zabezpečenie právoplatných stavebných povolení a s tým súvisiacich súhlasných 
vyjadrení dotknutých inštitúcií, organizácií a vlastníkov (užívateľov), vrátane správnych 
a iných poplatkov. 

 

Žiadne stavebné práce nesmú začať pred obdržaním právoplatného stavebného povolenia. 
Zhotoviteľ vytvorí dostatočný priestor v harmonograme prác na získanie všetkých potrebných 
povolení vrátane vybavenia majetkovoprávnych záležitostí. 

5.7.2 Dokumentácia pre realizáciu stavby 

AKTIVITA A - ODVEDENIE ODPADOVÝCH VÔD: 

Predmetom projektových prác je vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) v 
súlade s Požiadavkami Objednávateľa a Výkresmi, s prihliadnutím na Materiály 
a Technologické Zariadenia navrhnuté uchádzačom v Predbežnom technickom riešení.  

AKTIVITA B - ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD: 

Predmetom projektových prác je vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) v 
súlade s Požiadavkami Objednávateľa a Výkresmi, s prihliadnutím na Materiály 
a Technologické Zariadenia navrhnuté uchádzačom v Predbežnom technickom riešení.  

 

Predkladanie spracovanej DRS sa pripúšťa aj po jednotlivých častiach Diela a to na základe 
súhlasu SD a Objednávateľa. 

Odsúhlasené časti DRS budú označené ako “Schválené SD” alebo iným dohodnutým spôsobom 
a budú podpísané projektantom, Zhotoviteľom, Objednávateľom (resp. autorským dozorom 
podľa dohody s Objednávateľom) a Stavebným dozorom. Začatie prác na akejkoľvek časti 
výstavby Diela bude povolené len po schválení príslušnej DRS Zhotoviteľa Stavebným 
dozorom.  

Schválenie DRS Zhotoviteľa, vrátane akýchkoľvek zmien vykonaných SD, nebude 
oslobodzovať Zhotoviteľa od jeho povinností realizovať Dielo striktne v súlade so Zmluvou.  

Výroba položiek strojného zariadenia nezačne, pokiaľ výrobca neobdrží písomné schválenie 
relevantných výkresov a technických správ SD. Zhotoviteľ vytvorí dostatočný priestor v 
harmonograme prác na získanie všetkých potrebných povolení vrátane vybavenia 
majetkovoprávnych záležitostí. Akékoľvek náklady spôsobené nedodržaním tejto požiadavky 
bude znášať Zhotoviteľ. 

Súčasťou projektových prác a súvisiacej  inžinierskej činnosti bude: 

 zapracovanie všetkých požiadaviek z týchto Súťažných podkladov (SP) do realizačnej 
dokumentácie 

 zapracovanie všetkých požiadaviek z vydaných stavebných povolení a vyjadrení 
dotknutých orgánov a organizácií do DRS 

 zapracovanie všetkých pripomienok dotknutých orgánov, SD a Objednávateľa k DRS 
 riadna koordinácia medzi stavebnou, strojnotechnologickou a elektrotechnologickou 

časťou stavby a tiež všetkými súvisiacimi profesiami 
 podrobné statické a iné potrebné výpočty  
 spracovanie algoritmov riadenia/receptúr ako komplexný podklad pre spracovanie 

dodávateľského riadiaceho SW  
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 spracovanie projektu ASRTP, dispečerského riadenia ČOV vrátane diaľkového prenosu 
na riadiaci aj monitorovací dispečing a SW úpravy pre ASR z týchto dispečingov  

 
Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby ním navrhnuté Materiály a Technologické zariadenia 
vyhovovali hydraulickým požiadavkám/charakteristike Diela. Technický a technologický návrh 
Zhotoviteľa bude sledovať princíp jednoduchosti a spoľahlivosti, dlhej bezporuchovej 
prevádzky projektovaného zariadenia s nízkymi prevádzkovými nákladmi. 

Všetky Materiály a Technologické zariadenia budú navrhované tak, aby spĺňali potreby pre 
uspokojujúcu prevádzku za všetkých možností prevádzkových zaťažení, tlakov a teplôt, vrátane 
zmeny vo vonkajšej teplote. Mimoriadna pozornosť sa musí venovať studeným zimným (teploty 
pod –25 °C) a horúcim letným podmienkam (teploty nad 30 °C).  

Všetky navrhnuté a dodané Materiály a Technologické zariadenia budú nové a najlepšej kvality 
a budú vybrané tak, aby v obvyklej miere vydržali namáhania spôsobené pracovnými a 
vonkajšími podmienkami bez deformácie alebo zhoršovania stavu, ovplyvňujúceho efektívnosť 
a spoľahlivosť strojného vybavenia.  

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby elektrické zariadenie bolo kompletne uspokojujúce a bezpečné 
pre použitie s ponúknutým strojnotechnologickým zariadením.  

Vonkajšie zariadenie bude odolávajúce počasiu a konštruované tak, aby sa zabránilo 
zhromažďovaniu vody v akomkoľvek bode. Spoje kovu na kov nebudú povolené a všetky 
vonkajšie svorníky alebo skrutky budú vybavené slepými závitovými otvormi tam, kde 
priechodný otvor by umožnil vniknutie vlhkosti. Kde to je potrebné, budú zabezpečené kryty 
proti počasiu na ochranu zariadenia, prístrojov a káblov proti poveternostným podmienkam a 
priamemu slnečnému svetlu. Mechanizmy budú konštruované z materiálov, ktoré sa nebudú 
zapchávať v dôsledku hrdze, korózie, alebo prachu. Ložiská odhalených prevádzkových 
hriadeľov budú konštruované tak, aby sa zabránilo vnikaniu vlhkosti a prachu pozdĺž hriadeľa 
do vnútra zariadenia. 

5.7.3 Stavebno-technický prieskum 

S ohľadom na skutočnosť, že v priebehu prípravy súťažných podkladov museli byť stavebné 
objekty na všetkých ČOV v prevádzke, nebol vykonaný žiadny stavebno-technický prieskum.  

Ak sa v rámci prípravy DSP alebo DRS Zhotoviteľ rozhodne vykonať stavebno-technický 
prieskum pri odstavení jednotlivých objektov ČOV mimo prevádzku so súhlasom 
prevádzkovateľa ČOV, vykoná ho na vlastné náklady a na vlastné riziko. Objednávateľ neuhradí 
žiadne náklady spojené s týmto stavebno-technickým prieskumom. 

Zhotoviteľ je povinný započítať čas potrebný na tento prípadný stavebno-technický prieskum do 
podrobného HMG. 

V prípade jeho vykonania Zhotoviteľ predloží SD tri vyhotovenia stavebno-technického 
prieskumu v tlači a tri vyhotovenia na CD/DVD nosiči. 

Princípy návrhu rekonštrukcie dotknutých stavebných objektov budú pred zahájením prác na 
realizačnej dokumentácii odsúhlasené statikom Zhotoviteľa a Stavebným dozorom. 

5.7.4 Výrobná (dielenská) dokumentácia 

Zhotoviteľ bude povinný v rámci svojej dokumentácie Stavebnému dozorovi dodať vo dvoch 
vyhotoveniach textovú a výkresovú výrobnú (dielenskú) dokumentáciu stavebných konštrukcií, 
strojnotechnologických a elektrotechnických zariadení, ktoré nie sú súčasťou realizačnej 
dokumentácie. Jedná sa najmä o vypracovanie návrhu: 

 statických výpočtov železobetónových a iných prefabrikátov, výrobkov PSV,  
 podporných lešení a montážnych konštrukcií, 
 paženia základových jám, rýh a iných výkopov, štetovnicových stien, 
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 pomocných konštrukcií pre zakladanie, 
 dočasných žeriavových dráh, závesných montážnych konštrukcií, 
 debnení železobetónových konštrukcií všetkého druhu, 
 prvkov ľahkej prefabrikácie, 
 dielenské a montážne výkresy strojov a zariadení, kovových a drevených konštrukcií, 

výrobkov PSV,  
 kladačských výkresov akýchkoľvek káblových rozvodov, schém rozvádzačov, 
 konštrukcií káblových a potrubných rozvodov,  
 výmurovky a izolácie technologických zariadení, 
 detailov stykov, zvarov a konštrukcie prefabrikátov, 
 detailov prestupov potrubí cez ŽB konštrukcie 
 detailov dilatačných škár 
 podrobných výkresov kanalizačných prípojok pod vodnými tokmi a cestnými 

komunikáciami vrátane návrhu konkrétneho spôsobu/technológie vyhotovenia týchto 
prípojok 

 

ďalej: 

 podrobných výkresov pre strojnotechnologické a elektrotechnologické časti Diela 
 rádiového projektu, ako podkladu pre Žiadosť Objednávateľa o pridelenie privátnej 

frekvencie užívateľovi rádiovej siete a povolenie na prevádzkovanie rádiového 
zariadenia spolu s potrebným meraním kvality rádiových signálov. 

 algoritmov riadenia/receptúr ako komplexný podklad pre spracovaní dodávateľského 
riadiaceho SW  

 projektu MaR a ASRTP sústavy kanalizácie vrátane diaľkového prenosu na riadiaci aj 
monitorovací dispečing Objednávateľa a SW úpravy pre ASR z týchto dispečingov 

 

Výroba žiadnej položky Materiálu alebo Technologického zariadenia nezačne, pokiaľ 
Zhotoviteľ neobdrží písomné schválenie Stavebného dozoru relevantnej časti 
Dokumentácie Zhotoviteľa. Objednávateľ neuzná žiadne náklady vyplývajúce 
z nedodržania tohto ustanovenia. 

5.7.5 Projekt organizácie dopravy 

Za aktualizáciu POD podľa DRS Zhotoviteľa, obdržanie súhlasného stanoviska cestného 
správneho orgánu je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Práce na cestných komunikáciách sa 
môžu vykonávať len na základe schváleného projektu organizácie dopravy a dopravného 
značenia a právoplatného povolenia na zvláštne užívanie komunikácií. Práce vyššie uvedené 
budú v súlade s vykonávacími vyhláškami zákona NR SR č. č. 725/2004 Z.z. o prevádzke 
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a ďalšími 
platnými predpismi a legislatívou. 

5.7.6 Protipovodňový plán stavby 

Zhotoviteľ do 30-tich dní od Dátumu začatia prác predloží Objednávateľovi „Protipovodňový 
plán zabezpečovacích prác Zhotoviteľa stavby“ odsúhlasený správcom toku a príslušným 
vodohospodárskym orgánom štátnej správy v rozsahu podľa Vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky z 28. mája 2010 (Z.z. 261/2010), ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii a zákona č. 7/2010 
o ochrane pred povodňami.  

5.7.7 Inžinierska činnosť 

V rámci inžinierskej činnosti bude Zhotoviteľ zodpovedný za: 
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 zabezpečenie povolení podľa podčlánku 2.2 Osobitných zmluvných podmienok, 
 zabezpečenie príslušných zmlúv spojených s prípravou a výstavbou, napr. vybavenie  

povolenia na rozkopávky, povolenia k dočasnému užívaniu komunikácií, povolenia ku 
križovaniu verejných komunikácií, železníc, vodných tokov, povolenia k výrubom 
stromov, povolenia/zriadenia odberného miesta pre zdroje el. prúdu, povolenia ku 
vstupu na pozemky a pod.  

 vypracovanie príslušných zmlúv k zriadeniu odberného miesta pre zdroje el. energie,  
 zabezpečenie majetkovoprávnej agendy spojenej s realizáciou, napr. vstupy na pozemky, 

vysporiadanie náhrad predpokladaných škôd vrátane výpočtu nákladov na náhrady škôd 
na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach, nájom pozemkov vrátane 
spracovania geometrických elaborátov,  

 náhradu škôd vrátane výpočtu nákladov na náhrady škôd na lesných porastoch a 
poľnohospodárskych kultúrach, nájom pozemkov vrátane spracovania geometrických 
elaborátov, 

 prípravu žiadosti na vyňatie PP podľa § 17 zák. č. 220/2004 Z.z., vrátane všetkých 
príloh a vr. vypracovania bilancie skrývky humusového horizontu. 

5.8 DOKUMENTÁCIA POČAS REALIZÁCIE DIELA 

5.8.1 Stavebný denník 

Zhotoviteľ je povinný počas celej doby výstavby a skúšobnej prevádzky stavebný denník v 
zmysle paragrafu 46d Stavebného zákona 50/1976 Z.z. v aktuálnom znení. Stavebný denník 
bude tvoriť súčasť dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na stavenisku. Bude obsahovať záznamy 
o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu Prác na Stavenisku v súlade s 
platnými predpismi. 

Za vedenie stavebného denníka je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do denníka môžu 
urobiť nasledovné osoby: 

 Zhotoviteľ, Objednávateľ, Stavebný dozor 
 autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce na základe uzavretej zmluvy 

s Objednávateľom, autorizovaný geodet stavby 
 štátne kontrolné orgány, správcovia/prevádzkovatelia ostatných inžinierskych sietí 

 

Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie montážnej knihy, ktorá tvorí osobitnú časť stavebného 
denníka. Oba dokumenty budú k dispozícii SD a štátnym kontrolným orgánom počas Lehoty 
výstavby. Všetky záznamy vykonané Zhotoviteľom alebo jeho zástupcom do stavebného 
denníka budú podpísané Zhotoviteľom alebo ním povereným zástupcom. 

V prípade zamestnania podzhotoviteľov sa bude viesť hlavný stavebný denník, do ktorého bude 
zapisovať SD svoje pokyny. Iba tento denník bude relevantný pri sporoch. Zhotoviteľ bude 
preto povinný prepísať všetky dôležité údaje zo stavebných denníkov podzhotoviteľov denne do 
hlavného stavebného denníka. Stavebný denník bude vedený samostatne pre každý stavebný 
objekt. 

Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, 
oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle 
ustanovení podčlánku 1.3 (Komunikácia) Osobitných zmluvných podmienok a teda nezakladajú 
právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov. 

5.8.2 Fotodokumentácia (pasport) 

Zhotoviteľ, v súlade s podčlánkom 4.15 Osobitných zmluvných podmienok, je povinný 
predložiť Stavebnému dozoru dokumentáciu skutočného stavu (pasport) jestvujúcich 
prístupových ciest, ktoré by mohli byť poškodené alebo ohrozené pracovnou činnosťou 
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Zhotoviteľa. Pasport bude vyhotovený spôsobom fotodokumentácie alebo videozáznamu. 
Príslušná dokumentácia musí byť odovzdaná Stavebnému dozoru podľa potreby buď pred 
začatím, zakrytím alebo prebratím prác na predmetnej časti Diela. Pasportizácia sa spracuje s 
najmenším možným časovým predstihom pred vlastnou stavbou. Podrobná pasportizácia 
technického stavu slúži ako podklad pri riešeniu prípadných sporov po vzniku škôd na objekte. 
Náklady na vyhotovenie pasportu zahrnie uchádzač do Ponukovej ceny. 

Zhotoviteľ je taktiež povinný vyhotoviť pasport objektov ČOV susediacich s rekonštruovanými 
alebo novo budovanými objektmi, ktoré by mohli byť poškodené alebo ohrozené pracovnou 
činnosťou Zhotoviteľa. 

5.9 PREVÁDZKOVÉ PREDPISY 

5.9.1 Plán individuálnych a komplexných skúšok 

Zhotoviteľ musí vykonať všetky nevyhnutné skúšky na Stavenisku za prevádzkových 
podmienok, aby bolo možné potvrdiť splnenie požiadaviek Zmluvy k spokojnosti SD. 
Minimálne musia byť vykonané skúšky a revízie uvedené nižšie. 

a) Program individuálneho odskúšania 

Zhotoviteľ spracuje a predloží na schválenie SD Program individuálneho vyskúšania obsahujúci 
rozsah, vecnú náplň a časový harmonogram prípravy vrátane požiadaviek na obsluhu, energiu a 
média (hradených Zhotoviteľom).   
 
Zhotoviteľ musí vykonať funkčné skúšky všetkých prvkov zariadení, aby zaistil ich správne 
fungovanie v rámci elektro-mechanickej činnosti pred začatím komplexných skúšok. Funkčné 
testy musia zahrňovať preverenia všetkých ochranných zariadení a kalibrácie a nastavenia 
zariadenia tak, aby vyhovovali špecifickým podmienkam staveniska alebo spĺňali prevádzkové 
parametre.  
 
Individuálne skúšky tvoria súčasť montáže technologických zariadení a pred ich zahájením musí 
byť urobená kompletná revízia strojného zariadenia. 
 
Po úspešnom ukončení skúšok a revízií jednotlivých prvkov zariadenia musí Zhotoviteľ uviesť 
do chodu celé zariadenie tak, ako by fungovalo za plných prevádzkových podmienok pred tým, 
než vykoná Komplexné vyskúšanie. O úspešnom vykonaní individuálneho odskúšania 
Zhotoviteľ spracuje Protokol. 

b) Program komplexného vyskúšania  

Zhotoviteľ spracuje a predloží na schválenie SD Program komplexného vyskúšania obsahujúci 
rozsah, vecnú náplň a časový harmonogram prípravy vrátane požiadaviek na súčinnosť 
Objednávateľa a prevádzkovateľa (obsluhu) pri ručnej aj automatickej prevádzke.  

Termíny, miesto a metódy skúšok budú odsúhlasené SD. Pokiaľ SD nevydá iný pokyn (napr. 
z prevádzkových dôvodov), trvanie komplexných skúšok bude 72 hodín nepretržitej prevádzky 
za použitia náhradných médií (čistej vody). 

Podrobnosti „Programu komplexného vyskúšania“, ktoré navrhuje Zhotoviteľ, musia byť 
predložené SD k schváleniu 14 dní pred plánovaným začiatkom skúšok. Táto dokumentácia 
musí taktiež obsahovať Prípravu na komplexné skúšky (testy dielčich zariadení), výsledky 
merania dosahovaných hodnôt, protokoly o vykonaných skúškach a závery skúšok zariadení s 
podpismi Zhotoviteľa a SD. 

c) Program nábehu do skúšobnej prevádzky 
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Zhotoviteľom bude spracovaný tiež Program nábehu do predčasného užívania alebo skúšobnej 
prevádzky časti Diela (podľa okolností), určujúci ďalšie postupy, ktoré je treba vykonať po 
úspešnom komplexnom vyskúšaní pred začatím predčasného užívania alebo skúšobnej 
prevádzky časti Diela. Pre ČOV bude uvedený napr. postup prepojenia existujúcich objektov 
ČOV na nové alebo rekonštruované objekty, postup inokulácie biologickej linky aktivovaným 
kalom a postupného nábehu kalového a plynového hospodárstva do skúšobnej prevádzky (podľa 
okolností). 
 

5.9.2 Návody na obsluhu a údržbu 

Zhotoviteľ pred začatím komplexných skúšok zaistí pre personál prevádzky a údržby 
Objednávateľa (prípadne iného prevádzkovateľa) zaškolenie obsluhy a údržby jednotlivých 
technologických zariadení a celej stavby podľa Programu zaškolenia pracovníkov vo všetkých 
profesiách prevádzky a údržby v rozsahu potrebnom pre bezpečné zvládnutie prevádzky. 
Samostatné zaškolenie bude zaistené pre operátorov dispečerských pracovísk Objednávateľa.  

Cieľom školenia je zabezpečiť, aby vybraní pracovníci Objednávateľa získali potrebné 
vedomosti o inštalovanej technológii, prevádzke a údržbe všetkých zariadení zahrnutej 
v projekte za účelom zabezpečenia riadnej trvalej prevádzky a údržby všetkých zložiek diela. 
Program a harmonogram školiaceho kurzu bude vzájomne odsúhlasený obidvoma stranami. 
Potvrdenie o dostatočnom zaškolení obsluhy pre SD vystaví Objednávateľ.  

Manuál programu zaškolenia bude spracovaný pre každé strojnotechnologické zariadenie, 
elektrotechnické zariadenie a zariadenie ASRTP pre jednotlivé profesie prevádzky, údržby a 
operátorských pracovísk a bude obsahovať najmä: 

 Popis inštalovanej technológie a jej funkcie 
 Návody na obsluhu  
 Návody na údržbu vr. harmonogramu údržby od ukončenia stavebných prác  
 Kontrola kvality 
 Bezpečnostné opatrenia 

 

Príručka „Návody na údržbu“ bude udávať plánované intervaly medzi opakovaním úprav 
prvkov a výmenou prvkov, bude obsahovať zoznam všetkých kontrolných postupov, ktoré sú 
nutné ako nedeliteľná súčasť dobre pripraveného plánu údržby. Súčasťou dokumentácie budú 
návody k montáži, obsluhe a údržbe jednotlivých zariadení, revízne správy, tlakové skúšky atď.  

Zbierka brožúr, prospektov, letákov, inštrukcií, diagramov, zoznamov výrobcov a pod. sa môžu 
akceptovať ako doplnkový materiál k príručkám. 

Všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na spracovanie manuálu a zabezpečenie školení budú 
zahrnuté v ponukovej cene. 

5.9.3 Prevádzkové poriadky a manipulačné poriadky 

Pred uvedením ktorejkoľvek časti Diela do predčasného užívania Zhotoviteľ vypracuje 
prevádzkové a manipulačné poriadky pre príslušnú časť Diela, ktorá bude prevzatá 
Objednávateľom podľa podčlánku 10.2 zmluvných podmienok. Predmetné poriadky musia byť 
vypracované v súlade s nižšie uvedeným zákonom a predložené na odsúhlasenie SD 
a Objednávateľovi 30 dní pred uvedením časti Diela do predčasného užívania. Manipulačný 
poriadok musí byť prerokovaný a odsúhlasený aj so správcom toku. 

Po ukončení výstavby a vydaní preberacieho protokolu na celé Dielo Zhotoviteľ spracuje 
prevádzkové a manipulačné poriadky pre skúšobnú prevádzku pre celé Dielo, v súlade so 
zákonom č. 394/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 v znení neskorších predpisov a v rozsahu stanovenom 
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Vyhláškou MŽP SR č. 55/2004, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktoré musia byť predložené k odsúhlaseniu 
Objednávateľovi a prevádzkovateľovi najmenej 30 dní pred zahájením skúšobnej prevádzky.  

Zhotoviteľ predloží prevádzkové poriadky pre skúšobnú prevádzku pre každý región a každú 
ČOV samostatne. Prevádzkové poriadky ČOV budú obsahovať limity pre vypúšťanie 
vyčistených odpadových vôd odsúhlasených Objednávateľom, prevádzkovateľom a správcom 
toku. 

Po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky predloží prevádzkové poriadky pre trvalú 
prevádzku Diela, do ktorých po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky dopracuje 
potrebné zmeny a ostatné náležitosti. 

Prevádzkový poriadok zahŕňa predpisy, nariadenia a dokumentáciu o dodaných zariadeniach. 
Prevádzkový poriadok bude rozdelený na textovú a výkresovou časť. Textová časť bude zahŕňať 
najmä základné charakteristiky ČS a ČOV a inštrukcie pre ich obsluhu. Výkresová časť bude 
zahŕňať situácie, pozdĺžne profily, charakteristické rezy hlavných stavebných objektov, 
technologickú schému, výkresy prevádzkových súborov, prietokovú schému, schému zapojenia, 
schému rádiového spojenia a pod. Prevádzkový poriadok bude obsahovať tiež zásady prvej 
pomoci a požiarne predpisy  

Zhotoviteľ spracuje prevádzkové poriadky pre skúšobnú prevádzku, do ktorých po ukončení a 
vyhodnotení skúšobnej prevádzky dopracuje potrebné zmeny a náležitosti a vydajú sa ako 
prevádzkové poriadky pre trvalú prevádzku.  

Prevádzkový poriadok musí byť predložený k posúdeniu, vrátane všetkých príloh (napr. popis 
štruktúry a rozhodovacích algoritmov ASRTP) najmenej 30 dní pred zahájením skúšobnej 
prevádzky. 

Prevádzkové a manipulačné poriadky budú predložené v tlačených a elektronických verziách na 
CD/DVD nosiči v editovateľnej forme. 

Mazacie plány 

Táto dokumentácia obsahuje prehľad dodávok odporúčaných mazív a prevádzkových náplní 
(spotrebných položiek), takých ako olej, dostatočný pre obdobie jedného roku prevádzky po 
úspešnej kolaudácii celého diela. Bude spracovaná pre kompletné strojné zariadenie.  

Špecifikácia bežných opráv 

Zhotoviteľ spracuje a Objednávateľovi predá Špecifikáciu bežných opráv, ktoré Zhotoviteľ 
povoľuje Objednávateľovi vykonávať, resp. porúch, ktoré povoľuje odstraňovať v záručnej 
dobe. 

Plán užívania verejnej práce 

Projektant Zhotoviteľa vypracuje podľa § 12 ods. 1 písm. a/ bod 6 zákona č. 254/1998  Z. z. 
o verejných prácach „Plán užívania verejnej práce“ na celé Dielo tak, aby počas jeho užívania 
nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jeho poškodeniu, prípadne predčasnému opotrebeniu 

5.10 DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA (DSV) 

Zhotoviteľ vypracuje k preberaniu Diela dokumentáciu skutočného vyhotovenia (DSV) v súlade 
s nasledovnými položkami: 

 úplná dokumentácia skutočného vyhotovenia na úrovni realizačnej dokumentácie, 
situácie budú so zákresom aktuálnej katastrálnej mapy 

 zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasené SD 
 podrobný geodetický elaborát so zameraním realizovanej stavby v zmysle vyššie 

uvedeného 
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 geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného 
bremena 

 certifikáty a elaboráty kvality 
 osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie SR, Stavebnej inšpekcie, 

Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce 
 protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok a monitoringov (skúšky vodotesnosti, tlakové 

skúšky, individuálne skúšky strojnotechnologických zariadení, digitálne záznamy a TV 
monitoring stokových sietí) 

 záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo 
podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov 
v stavebnom denníku 

 doklady o zhutnení zásypov rýh v komunikáciách a chodníkoch (protokoly o skúškach) 
 doklady o zhutnení základových škár podzemných a nadzemných objektov (protokoly 

o skúškach) 
 doklady o skúškach vodotesnosti a plynotesnosti podzemných a nadzemných objektov 

(protokoly o vykonaní skúšok) 
 zoznam odborných prehliadok a skúšok technických zariadení alebo prvých úradných 

skúšok vyhradených technických zariadení podľa požiadaviek vyhlášky MPSVR SR č. 
508/2009 Z.z,  

 doklady o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (revízne správy) 
technických zariadení tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových, prvé úradné 
skúšky zariadení, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia  

 dokumentácia komplexných skúšok a protokol o úspešnom vykonaní komplexných 
skúšok 

 súhlasné stanovisko vydané OÚŽP podľa zákona o ochrane ovzdušia 
 doklady vyžadované podľa zákona o odpadoch 
 kópie stavebných denníkov 
 špecifikácia bežných porúch a ich opráv 
 prevádzkové a manipulačné poriadky vrátane pokynov pre včasné a riadne vykonávanie 

údržby 
 dokumentácia pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných 

dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov 
podľa STN, protokoly o vykonaní skúšok, protokoly o tepelnom spracovaní materiálov, 
zváračskú dokumentáciu, dokumentáciu k tlakovým nádržiam. protokoly osvedčujúce 
kvalitu použitých materiálov, spojovacích materiálov, elektród, statické výpočty 
stavebných a oceľových konštrukcií, pevnostné, tepelné a dynamické výpočty 
technologických zariadení apod.) 

 dokumentácia pre preukazovanie požadovaných vlastností elektrozariadení, zariadení 
merania a regulácie, telemetrie a dispečerského riadenia (atesty, osvedčenia o akosti a 
kompletnosti strojov, kalibračné protokoly meracích prístrojov a snímačov, karty 
škrtiacich orgánov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o určení vonkajších 
vplyvov podľa STN, protokoly o nastavení ochrán, protokoly o vykonaní skúšok, 
dokumentácia motorov, servopohonov, východzie revízne správy podľa STN, 
prehlásenie o zhode, že výrobky, ktoré sú zabudované do stavby spĺňajú požiadavky 
technických predpisov a špecifikácií 

 porealizačné súhlasné stanoviská prevádzkovateľov jednotlivých dotknutých IS 
a komunikácií  

 porealizačné súhlasné stanoviská starostov dotknutých obcí a zodpovedných orgánov 
dotknutých miest 

 súhlasné stanoviská majiteľov pozemkov o uvedení dotknutých pozemkov do 
pôvodného stavu. 
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V prípade odovzdávania časti Diela do predčasného užívania Zhotoviteľ predloží Stavebnému 
dozoru nasledovné vyjadrenia/dokumentáciu: 

 podklady k vypracovaniu preberacieho protokolu časti Diela 
 podklady k vypracovaniu žiadosti o predčasné užívanie časti Diela 
 dohodu podpísanú medzi prevádzkovateľom a Zhotoviteľom o predčasnom užívaní časti 

Diela 
 dokumentáciu skutočného vyhotovenia (DSV) predmetnej časti Diela (pozri obsah 

nižšie), vrátane dokladov o skúškach, revíznych správ, dokladov o zaškolení obsluhy, 
dočasných prevádzkových poriadkov, geodetického zamerania 

 prevádzkový a manipulačný poriadok pre predčasné užívanie časti Diela 
 kladné stanovisko správcu toku (najmä k manipulačnému poriadku) 
 kladné stanovisko RÚVZ  
 kladné stanovisko Inšpektorátu práce 

 

Objednávateľ spolu zo Stavebným dozorom pripravia: 

 preberací protokol časti Diela 
 žiadosť o vydanie povolenia k predčasnému užívaniu časti Diela 
 aktuálny výpis z OR SR 
 kolok podľa platného sadzobníka 
 kópiu stavebného povolenia 

 

Dokumentácia k systému ASRTP 

Dokumentácia k preberaniu systémov ASRTP bude obsahovať plnú dokumentáciu všetkých 
zariadení a software poskytnutých pod touto Zmluvou. Bude možné do nej zapracovať v 
budúcnosti informáciu o vyšších verziách systému a pridávať k nej dodatky.  

Copyright k dokumentácii ostáva o Objednávateľa. 

Všetky výkresy budú dodané v programe AutoCAD na CD/DVD. 

Kompletná špecifikácia softvéru bude poskytnutá a bude obsahovať design systému, 
diagramy, logické diagramy, definície softvéru, programových indexov, definície stavby 
systému a systémové údaje pre každý systém a modul. 

Hardvérové manuály: Zhotoviteľ poskytne dokumentáciu pre všetky zariadenia dodávané v 
rámci zmluvy. 

PLC Programová dokumentácia: Zhotoviteľ poskytne jednu kópiu pre každú potrebnú PLC 
dokumentáciu podľa dodávky výrobcu PLC. 

 

DSV bude formálne pozostávať z nasledovných častí (zväzkov) a bude ocenená v Cenovej 
časti v riadku „Dokumentácia skutočného vyhotovenia“: 

 

1.  Projekt skutočného vyhotovenia 

2.  Geodetický elaborát 

3.  Dokumentácia kvality 
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4.  Stavebné denníky 

5.  Porealizačné vyjadrenia 

6.  Majetkovo-právny elaborát 

7.  Podklady k zaradeniu Diela do majetku Objednávateľa 

 

Obsah jednotlivých častí DSV bude nasledovný: 

5.10.1 Projekt skutočného vyhotovenia 

Zhotoviteľ pripraví a odovzdá SD na schválenie projekt skutočného vyhotovenia pre jednotlivé 
časti vykonaných Prác v podrobnosti realizačnej dokumentácie (tzn. aktualizovaná technická 
správa, situácie na podklade geodetického zamerania a katastrálnej mapy, pozdĺžne  a priečne 
rezy, detaily a pod.) v tlačenej aj editovateľnej digitálnej forme vo formáte .doc., xls. a .dwg. 
Projekty skutočného vyhotovenia sa majú vyhotovovať ihneď po ukončení častí Diela. 
Záverečná verzia projektu skutočného vyhotovenia bude odsúhlasená SD pred vydaním 
preberacieho protokolu. 

Projekt skutočného vyhotovenia po odsúhlasení SD bude odovzdaná Objednávateľovi v tlačenej 
aj digitálnej forme.  

5.10.2 Geodetický elaborát 

Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia 

Požiadavky na zameranie skutkového stavu vychádzajú z Vyhlášky 300/2009 Z.z. ÚGKK, 
ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 
a sú podmienené dodržaním týchto hlavných zásad: výškový systém Balt po vyrovnaní (Bpv), 
súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej platný ku dňu dodávky, údaje 
spracované na počítači s výstupmi čitateľnými programom Microstation a zo súboru *.dgn 
vytlačením príslušnej digitálnej mapy (geodetický zákres, súradnice vo formáte .xls a technická 
správa vo formáte .doc). 

Zhotoviteľ geodeticky zameria polohové a výškové zameranie skutočného realizovania Diela, 
vrátane všetkých objektov a zariadení inžinierskych sieti, polohopisné a výškové zameranie 
všetkých súbehov a križovaní s inými inžinierskymi sieťami. 

Celá stavba meraných trás pozemných komunikácií, vodovodov a kanalizácií vrátane križovaní 
a súbehov s inými sieťami bude zameraná pred jej zakrytím, čo potvrdí súhlasným písomným  
stanoviskom Stavebný dozor – bude súčasťou odovzdania GD. 

V prípade potreby doprojektovania zmien a doplnkov si geodetické podklady zabezpečí 
Zhotoviteľ sám. 

Všetky náklady na geodetické práce vyplývajúce z činnosti Zhotoviteľa ako aj dodávka 
geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania Diela sú zahrnuté v ponukovej cene. 

Geodetické zameranie bude zahŕňať zameranie novo vybudovaných objektov a k nim 
prislúchajúcich objektov. Geodetické zameranie bude u líniových stavieb zahŕňať aj zameranie 
miesta napojenia a ukončenia prípojok (resp. vstupu do budovy alebo na súkromý pozemok), 
horizontálne alebo vertikálne lomové body trasy, profily a materiál jednotlivých vedení, 
u vodovodov body v priamych úsekoch vo vzdialenosti max. 100 m, zmeny dimenzie potrubí 
atď.  

Záväzne sa predpisuje zameriavať uvedené objekty vrátane vodovodných (ak sú) a 
kanalizačných prípojok a všetkých inžinierskych a ostatných sietí (nadzemných a podzemných), 
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pokiaľ sú súčasťou stavby, ďalej rekonštrukcie a preložky. Rovnako sa predpisuje u novo 
vybudovaných líniových stavieb zamerať všetky križované inžinierske siete v rozsahu 3 m na 
každú stranu realizovaného vedenia. 

Pre existujúce líniové stavby, ktoré nie sú realizáciou Projektu dotknuté, vodovodné 
a kanalizačné prípojky sa geodetické zameranie záväzne nepredpisuje.  

Obsah geodetickej dokumentácie bude nasledovný (pre každý stavebný objekt samostatne):  

 grafické spracovanie GD bude v programe MicroStation v tvare *.dgn  
 geodet. zameranie vykonať v súradnicovom systéme jednotnej trigonometrickej siete 

katastrálnej  S – JTSK  v triede presnosti č.3 
 výškové zameranie spracovať vo výškovom systéme Balt – po vyrovaní  
 požadujeme geodeticky zamerať polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia 

stavby, vrátane všetkých  objektov a zariadení vodovodov a kanalizácie  
 polohopisné a výškové zameranie všetkých súbehov a križovaní s inými inž.sieťami /aj s 

tými, ktoré sú v správe obstarávateľa 
 pri grafickom spracovaní GD atribúty a grafickú prezentáciu jednotlivých vedení, 

objektov a zariadení dodržať podľa usmernenia správcu GIS-u prevádzkovateľa 
 pred odovzdaním GD konzultovať so správcom GIS-u prevádzkovateľa 

 
Elaborát overí autorizovaný geodet Zhotoviteľa. GD preberaniu jednotlivých častí Diela bude 
odovzdávaná spolu so súhlasným písomným stanoviskom správcu GIS-u Objednávateľa.  

 

Obsah geodetickej dokumentácie:  
 

Časť Polohopis: 

 technická správa  
 geodetické údaje bodov meračskej siete výpis PBPP - potvrdenie Katastrálnym úradom 

o prevzatí pevných bodov /fotokópia/ 
 prehľadný náčrt bodov PBPP.dgn – výkres daných a novourčených bodov  
 meračská sieť.txt /*.doc/ -zoznam súradníc a výšok bodov meračskej siete; číslo bodu, 

súr. x, y, z, popis; body dané a novourčené 
 polohopis.dgn - obsahuje zapracovanie všetkých chýbajúcich objektov pôvodného 

polohopisu  s očíslovaním objektov 
 polohopis_body.dgn -  číslo bodu , súr.“z“ 
 polohopis.txt / *.doc/ - obsahuje body meraného  polohopisu; číslo bodu, x, y, z   
 kontrolná tlač v mierke M = 1:500, 1:1000 

 

Časť Kanalizácia:  

 kanalizácia.dgn – zameraná trasa kanalizácie a prípojok (napojenie a ukončenie), 
vrátane objektov a zariadení, popis vetiev, materiál a DN potrubí, sklon a vzdialenosť 
medzi šachtami; zakótovať všetky dôležité body kanalizácie od pevných bodov 
polohopisu, použiť kótovanie na kolmice, zakótovať všetky križovania s inými sieťami  

 kanalizácia_body.dgn – číslo bodu, hĺbkovú hodnotu H odpočet súradníc z, ź, - 
umiestniť tak, aby sa neprekrývala hodnota so z-tovými súradnicami výkresom 
kanalizácia.dgn 

 kanalizácia.txt /*.doc/ -  číslo bodu, súr. x, y, z, ź, H, popis 
 pozdĺžny profil.dgn 

 
Časť Vodovod (pokiaľ sa realizoval): 
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 vodovod.dgn – zameraná trasa vodovodu a prípojok (napojenie a ukončenie) vrátane 
objektov a zariadení, popis vetiev, materiál a DN potrubí, sklon a vzdialenosť medzi 
horizontálnymi lomami; zakótovanie významných bodov vodovodu od pevných bodov 
polohopisu – použiť kótovanie na kolmice, zakótovať križovania s inými sieťami,  

 vložiť hĺbkovú hodnotu uloženia potrubia „H“ v /m/ - odpočet súrad. z, ź, zakresliť 
vnútorné dispozičné rozmery armatúrnych šácht so zákresom jednotlivých armatúr 
v šachtách.  

 vodovod_body.dgn – obsahuje číslo bodu, súr. z, ź 
 vodovod.txt /*.doc/ - číslo bodu, súr. x, y, z /terén/, ź/hĺbka uloženia/, H, popis;  taktiež  

vypísať križovanie s inými sieťami 
 pozdĺžny profil.dgn – u vodovodov odovzdať po predchádzajúcej dohode 

s objednávateľom 
 

Časť Iné vedenia (pokiaľ sa realizovali): 

 iné vedenia.dgn - zákres všetkých vedení, ktoré križovali, resp. boli v súbehu s meranou 
trasou potrubí, do 30 vrstvy umiestniť hĺbkovú hodnotu „H“ odpočet súr. z,ź  

 iné vedenia_body.dgn -  číslo bodu, súradnice z, ź  
 iné vedenia.txt / *.doc/ -  číslo bodu , súrad.x, y ,z ,ź ,H, popis  

 

Časť Stavebné objekty ČOV: 

 čov.dgn – zamerané objekty, popis objektov 
 čov.txt /*.doc/ - číslo bodu, súr. x, y, z /terén/, ź/hĺbka uloženia/, H, popis 
 

Časť Potrubné vedenia v areáli ČOV (pokiaľ sa realizovali): 

 potrubné vedenia.dgn - zákres všetkých vedení, ktoré križovali, resp. boli v súbehu 
s meranou trasou potrubí, do 30 vrstvy umiestniť hĺbkovú hodnotu „H“ odpočet súr. z,ź  

 potrubné vedenia_body.dgn -  číslo bodu, súradnice z, ź  
 potrubné vedenia.txt / *.doc/ -  číslo bodu , súrad.x, y ,z ,ź ,H, popis  

 

Elaborát overí autorizovaný geodet Zhotoviteľa. 

Geometrické plány  

Zhotoviteľ je zodpovedný za vyhotovenie geometrických plánov, v takej podobe, aby boli 
akceptované na zápis do katastra nehnuteľností v zmysle vyhlášky č. 461/2009 Z.z. o vykonaní 
katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov a pokynov Stavebného dozoru a 
Objednávateľa bez ďalšej úpravy Objednávateľom.  

V porealizačných GP sa právny stav v miestach prekročeného trvalého záberu (pokiaľ 
relevantné) rieši podľa vykonanej analýzy a vypracujú  sa kompletné podklady k majetkovo-
právnemu vysporiadaniu /zoznam vlastníkov, vyňatie BPEJ/.  

Meranie a spracovanie musí byť podľa príslušných STN a inštrukcií na prácu v polohových 
bodových poliach v aktuálnych pozemkových mapách, ktoré si zabezpečí Zhotoviteľ stavby. 
Elaborát overí autorizovaný geodet Zhotoviteľa. 

5.10.3 Dokumentácia kvality 

Dokumentácia kvality bude obsahovať výsledky preberacích skúšok vrátane digitálnych 
záznamov a TV monitoringov, atesty a certifikáty materiálov, strojov a zariadení zabudovaných 
do trvalého Diela. 
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5.10.4 Stavebné denníky 

Tento zväzok bude obsahovať originálne strany všetkých stavebných denníkov, ktoré sa týkajú 
predmetnej časti Diela. 

5.10.5 Porealizačné vyjadrenia 

Porealizačné vyjadrenia budú obsahovať vyjadrenia/súhlasné stanoviská dotknutých orgánov, 
organizácií, správcov dotknutých inžinierskych sietí, príslušných úradov, obcí a miest a pod. 
k skutkovému stavu po realizácii Diela. 

5.10.6 Majetkovo-právny elaborát 

Táto časť DSV bude obsahovať: 

- kópie máp z KN overených Katastrálnym úradom so zakreslenými trasami a objektmi 
- kópií máp z PK overených Katastrálnym úradom so zakreslenými trasami a objektmi 
- zoznam vlastníkov a užívateľov všetkých dotknutých pozemkov, vrátane dokladov 

o vlastníkoch LV, EL (kolková známka) 
- identifikácie všetkých dotknutých pozemkov (č. parcely, druh pozemku, LV, EL, vlastník, 

užívateľ podľa KN, PK) 
 

5.10.7 Podklady k zaradeniu Diela do majetku Objednávateľa 

Po ukončení realizácie a prebratí Diela alebo častí Diela Stavebným dozorom sa od Zhotoviteľa 
bude vyžadovať príprava podkladov pre zaradenie majetku a súčinnosť so Stavebným dozorom, 
ktorý poskytne Zhotoviteľovi potrebné formuláre a ďalšie formálne podrobnosti. Od 
Zhotoviteľa sa bude požadovať pripraviť pre každý PS zoznam Technologických zariadení 
zabudovaných do Diela. Zoznam bude obsahovať minimálne typ, výrobcu, výrobné číslo, 
technické parametre a cenu. 

Zhotoviteľ k preberaniu Diela alebo častí Diela zaktualizuje agregovaný rozpočet Diela 
pripravený podľa kapitoly 5 Cenovej časti. 

 

Jednotlivé časti DSV budú odovzdávané v pevných doskách a budú vložené do škatúľ tak, aby 
v jednotlivých škatulách boli jednotlivé  stavby. 

Všetky náklady na vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia budú zahrnuté 
v ponukovej cene Zhotoviteľa. 

5.11 HARMONOGRAM PREDKLADANIA DOKUMENTOV 

Nižšie uvedený harmonogram uvádza zoznam dokumentov, ktoré treba predložiť SD na 
schválenie v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ musí vypracovať “Program predkladania 
dokumentov” označujúci časy predkladania týchto dokumentov. 

Tab.1 Harmonogram spracovania Dokumentácie Zhotoviteľa 

A Projektová dokumentácia a manuály Počet kópií 

A1 
Dodatočný IG prieskum 
(ak relevantné) 

3 tlač 
3 digi 

A2 Dokumentácia pre stavebné povolenie 
3 tlač 
3 digi 

A3 Dokumentácia pre realizáciu stavby 
3 tlač 
3 digi 
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A4 
Stavebno-technický prieskum  
(ak relevantné) 

3 tlač 
3 digi 

A5 Výrobná (dielenská) dokumentácia  
3 tlač 
3 digi 

A6 Návody na obsluhu a údržbu 
5 tlač 
5 digi 

A8 
Prevádzkové a manipulačné poriadky pre predčasné užívanie časti 
stavby  
(ak relevantné) 

5 tlač 
5 digi 

A9 Prevádzkové a manipulačné poriadky pre skúšobnú prevádzku 
5 tlač 
5 digi 

A10 Prevádzkové a manipulačné poriadky pre trvalú prevádzku 
5 tlač 
5 digi 

A11 Mazacie plány 
5 tlač 
5 digi 

A12 Špecifikácia bežných opráv 
5 tlač 
5 digi 

A13 Dokumentácia skutočného vyhotovenia 
5 tlač 
5 digi 

 

 

B Programy Počet kópií 

B1 Harmonogram prác  
3 tlač 
3 digi 

B2 Plán individuálnych skúšok 
3 tlač 
3 digi 

B3 Plán komplexných skúšok 
3 tlač 
3 digi 

B4 Plán školení 
3 tlač 
3 digi 

B5 Program nábehu do skúšobnej prevádzky 
3 tlač 
3 digi 

B6 Metodické pokyny pre riadenie skúšobnej prevádzky 
3 tlač 
3 digi 

 

C Ostatná dokumentácia Počet kópií 

C1 Protipovodňový plán stavby 
5 tlač 
5 digi 

C2 Kontrolný a skúšobný plán 
3 tlač 
3 digi 

C3 Plán ochrany životného prostredia 
3 tlač 
3 digi 

C4 Projekt BOZP 
3 tlač 
3 digi 

C5 Denník BoZP 3 tlač 
 

D Správy Počet kópií 
D1 Mesačné správy a súpisy vykonaných prác 5 tlač 
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5 digi 

D2 Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky 
5 tlač 
5 digi 

 

E Rozpočet Diela Počet kópií 

E1 Rozpočet Diela pripravený v rámci DRS (pozri A3) 
3 tlač 
3 digi 

Poznámka: Digi znamená elektronickú verziu v editovateľnej forme na CD/DVD nosiči. 

Náklady na vypracovanie všetkých týchto dokumentov budú zahrnuté v ponukovej cene 
Zhotoviteľa. 

5.12 SCHVAĽOVANIE DOKUMENTÁCIE ZHOTOVITEĽA 

V súlade s postupmi uvedenými v podčlánku 5.2 zmluvných podmienok, uvádzame požiadavky 
na preskúmanie a odsúhlasovanie Dokumentácie Zhotoviteľa. Od Zhotoviteľa sa požaduje, aby 
pre nižšie uvedené dokumentácie obdržal okrem písomného súhlasu Stavebného dozoru aj 
písomný súhlas Objednávateľa (zabezpečí Stavebný dozor): 

AKTIVITA A - ODVEDENIE ODPADOVÝCH VÔD: 

 kompletná dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), 

AKTIVITA B - ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD: 

 podrobný technologický návrh ČOV,  
 návrh odtokových parametrov pred podaním žiadosti správcovi toku resp. na úrad 

životného prostredia,  
 dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), pritom Objednávateľ požaduje 

prerokovanie DSP počas jeho spracovávania minimálne na začiatku a konci 
projektových prác a min. raz počas priebehu projektových prác, 

 dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), pritom Objednávateľ požaduje prerokovanie 
DSP počas jeho spracovávania minimálne na začiatku a konci projektových prác a min. 
raz počas priebehu projektových prác, 

 podrobný plán odstávok ČOV a očakávanej zníženej účinnosti ČOV počas týchto 
odstávok,  

 plán odovzdávania ucelených častí ČOV do predčasného užívania (pokiaľ relevantné),  
 manipulačné poriadky pre podaním na OÚŽP, 
 všetky prevádzkové poriadky a predpisy, 
 všetky časti Dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV). 

 

Celková lehota na preskúmanie uvedených dokumentácií Stavebným dozorom 
a Objednávateľom nesmie prekročiť lehotu uvedenú v podčlánku 5.2 všeobecných zmluvných 
podmienok. 
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6. ZARIADENIE STAVENISKA 

6.1 ZRIADENIE ZARIADENIA STAVENISKA 

Objednávateľ neposkytne žiadne plochy ani objekty pre Zhotoviteľa za účelom zriadenia 
stavebného dvora (zariadenia staveniska). Objednávateľ nezodpovedá za žiadne straty materiálu 
alebo škody vzniknuté na vybavení Zhotoviteľa.  

Zhotoviteľ, za účelom umožnenia vedenia pravidelných kontrolných dní, zabezpečí vhodnú 
rokovaciu miestnosť pre min. 15 osôb s potrebnou výbavou kancelárskym nábytkom 
(stoly, stoličky). Túto miestnosť bude udržiavať až do dátumu vydania Preberacieho 
protokolu na celé Dielo alebo poslednej časti Diela (podľa okolností). 

6.2 PREVÁDZKA ZARIADENIA STAVENISKA 

Zhotoviteľ zabezpečí prívod vody na ZS na vlastné náklady. Miesto napojenia na verejný 
vodovod a spôsob merania spotreby vody Zhotoviteľ dohodne zo správcom vodovodnej siete. 
Elektrickú prípojku si zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Telefónna prípojka v hlavnom 
stavebnom dvore bude zriadená Zhotoviteľom na vlastné náklady. Telefóny pre potreby ZS si 
zaistí zhotoviteľ stavby (mobilné telefóny).  

Zhotoviteľ musí pre svojich pracovníkov na Stavenisku zabezpečiť sociálne požiadavky 
a hygienické opatrenia, v súlade s platnou legislatívou. Zabezpečenie a vnútorné vybavenie 
sociálnych zariadení staveniska je plne v kompetencii Zhotoviteľa. 

6.3 VYPRATANIE ZARIADENIA STAVENISKA 

Zariadenie staveniska musí byť vypratané a uvedené do pôvodného stavu do 3 mesiacov od 
vydania Preberacieho protokolu na Dielo. 

 

Všetky náklady spojené so zriadením, prevádzkou a likvidáciou zariadenia Staveniska 
znáša Zhotoviteľ. 
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7. POSTUP VÝSTAVBY 

S ohľadom na charakter prevádzkovania stokových sietí je potrebné dodržať určitú postupnosť 
pracovných aktivít pri výstavbe. Nasledovné kapitoly uvádzajú všeobecné požiadavky 
Objednávateľa na postup výstavby. Podrobný postup výstavby bude definovaný 
v harmonograme prác Zhotoviteľa. 

7.1 KANALIZÁCIE A KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY 

Kanalizačné stoky budú budované postupne smerom od napojenia na hlavný kanalizačný zberač 
až po napojenie poslednej nehnuteľnosti na príslušnej stoke. Trasy stôk budú realizované 
vrátane čerpacích staníc. Súbežne s jednotlivými etapami výstavby je nutné zhotovovať 
kanalizačné prípojky k nehnuteľnostiam. Najprv budú vyhotovené prípojky na strane vozovky, 
kde je vedená kanalizačná stoka a po zaistení prejazdnosti sa môžu realizovať prípojky na 
protiľahlú stranu. Prekopanie vozovky bude premostené pojazdnými oceľovými platňami 
(zahrnuté v ponukovej cene). Prepojenie a oddelenie kanalizačných systémov na jednotlivých 
pozemkoch si zaisťujú majitelia nehnuteľnosti sami na vlastné náklady. 

Úseky kanalizačnej siete budú realizované po úsekoch 200 až 400 m, ktoré budú priebežne 
kompletizované. Výstavba stokovej siete bude v koordinácii s dopravným riešením tak, aby 
jednotlivé komunikácie boli uzavreté, resp. bola obmedzená doprava, na čo najmenší čas.  

Výstavbu rúrových vedení treba organizovať tak, aby sa súčasne so stavbou uličných stôk 
vetiev realizovali aj kanalizačné prípojky.  

Pokiaľ z výkazu výmer nevyplýva inak, kanalizačné prípojky z dôvodu maximálnej redukcie 
rozrušenia asfaltových komunikácií štátnych ciest realizovať prioritne pretláčaním a prekopom 
uvažovať len v miestnych komunikáciách.  

7.3 TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 

Vyžaduje sa každodenná a trvalá účasť stavbyvedúcich na každom stavenisku počas celej 
doby výstavby. Stavebný dozor nenahrádza interné dozorovanie Zhotoviteľa, ktoré si 
zhotoviteľ zabezpečuje podľa čl. 6.8 zmluvných podmienok. 

7.4 PRÍSTUPOVÉ CESTY A DOČASNÉ UZÁVERY 

Zhotoviteľ, v zmysle čl. 4.15 zmluvných podmienok, je zodpovedný za zriadenie a údržbu 
všetkých verejných a súkromných prístupových ciest, na ktoré má povolenie používať ich počas 
realizácie Diela a po skončení prác ich uvedie do pôvodného stavu.  

Zhotoviteľ sa uistí, že všetky prístupové cesty, mosty a ostatné prístupové miesta sú vhodné pre 
jeho použitie a umožňujú mu vykonať akékoľvek dočasné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné 
pre jeho potreby počas realizácie prác. Zhotoviteľ, po skončení stavebných prác, odstráni 
dočasné opatrenia/Diela a uvedie všetky prístupové cesty, mosty a ostatné prístupové miesta  do 
pôvodného stavu. 

V prípade, že niektoré prístupové miesta alebo opatrenia zvolené Zhotoviteľom sú v rozpore 
s požiadavkami platnej legislatívy na ochranu životného prostredia alebo s ustanoveniami 
Zmluvy Stavebný dozor môže odoprieť súhlas k ich použitiu. 

Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú dokumentáciu a vybaví dočasné zábery na plochy nad rámec 
trvalého a dočasného záberu zabezpečeného Objednávateľom, pre ktoré vznikne táto potreba v 
súvislosti so stavebnými prácami. Predpokladané náklady na očakávané dočasné zábery budú 
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Zhotoviteľom zahrnuté do príslušných všeobecných položiek, resp. do režijných nákladov 
stavby. 

V prípade nutnosti čiastočnej uzávierky cesty počas realizácie prác, zabezpečí Zhotoviteľ 
v rámci svojich nákladov vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia. O určenie 
dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty požiada Zhotoviteľ (po 
predchádzajúcom odsúhlasení dočasného dopravného značenia príslušným dopravným 
inšpektorátom) príslušný cestný správny orgán.  

Na základe vydaného povolenia a jeho podmienok vykoná čiastočnú uzávierku cesty Zhotoviteľ 
spolu s Políciou SR. Po skončení uzávierky Zhotoviteľ urýchlene odstráni dočasné dopravné 
značenie a dopravné značenie komunikácií uvedie do pôvodného stavu, pokiaľ nie je 
v dokumentácii alebo Objednávateľom stanovené inak.  

7.5 EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE A OBJEKTY 

Pred začatím stavebných prác Zhotoviteľ, v súlade s požiadavkami podčlánku 4.25 Osobitných 
zmluvných podmienok, vykoná zistenie presnej polohy všetkých inžinierskych sietí dotknutých 
stavebnými prácami. Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí sú zahrnuté v Ponukovej cene 
Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je zodpovedný za zistenie polohy všetkých existujúcich objektov dotknutých, resp. 
ovplyvňujúcich práce podľa tejto Zmluvy ešte pred začiatkom stavebných prác. Akékoľvek 
zdržanie, alebo mimoriadne náklady vzniknuté Zhotoviteľovi z dôvodu poškodenia existujúcich 
objektov nebude dôvodom pre nárokovanie naviac prác, doplatkov, času naviac alebo náhrady 
škôd. 

Zhotoviteľ si zvolí vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky 
a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodenia 
inžinierskych sietí tam, kde majú v ich blízkosti byť Zhotoviteľom vykonané práce či už 
dočasného alebo trvalého charakteru. Akékoľvek poškodenie inžinierskych sietí spôsobené 
priamo alebo nepriamo činnosťou Zhotoviteľa bude považované za jeho zodpovednosť. 

Zhotoviteľ, v spolupráci s príslušnými správcami sietí, je zodpovedný za ich lokalizáciu na 
Stavenisku a vybavenie príslušných povolení a odsúhlasení potrebných pre ich prípadné 
premiestnenie.  

Preložky sietí, ktoré sú známe v čase prípravy ponuky, budú zahrnuté do Ponukovej ceny 
a Zhotoviteľ bude v jeho Harmonograme prác uvažovať s časom potrebným na vybavenie 
príslušných povolení a odsúhlasení potrebných pre ich premiestnenie.  

Bez ohľadu na poskytnuté informácie o existujúcich sieťach zodpovednosť za lokalizovanie 
sietí a predchádzanie ich poškodenia zostáva v zodpovednosti Zhotoviteľa. 

Nepredvídané prekládky IS budú riešené v súlade s podčlánkami 4.12 a 20.1 Zmluvných 
podmienok. 

Zhotoviteľ zabezpečí, aby správcovia sietí a Objednávateľ mali v každom čase prístup pre účely 
prehliadky, opravy alebo výmeny. 

7.6 ĎALŠIE POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU 

Počas výstavby sa požaduje dodržanie nasledovných zásad postupu: 

• Zhotoviteľ vykoná pred zahájením prác podrobnú pasportizáciu priľahlých objektov a 
prispôsobí technologický postup, používanie mechanizmov, zabezpečenie stavebných 
jám a rýh a samotné vykonávanie stavebných prác daným miestnym podmienkam. 
Prípadne prijme potrebné opatrenia pre statické zaistenie priľahlých objektov. 
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• Realizovať kopané sondy v miestach križovania inžinierskych sietí min. v úseku medzi 
dvoma nasledujúcimi revíznymi šachtami. V prípade kolízie navrhnutej kanalizácie s 
inžinierskou sieťou bude kontaktovaný SD.  

• Nevykonávať frézovanie alebo rezanie asfaltu pred zistením skutočnej polohy 
inžinierskych sietí. V prípade zbytočného rezania sa tento úkon nebude hradiť 
a zhotoviteľ bude povinný narezanú ryhu zaliať asfaltom na vlastné náklady. 

• Zvýšená opatrnosť pri práci v blízkosti podzemných inžinierskych sietí. Po skončení 
pracovnej zmeny ponechať odtokové potrubie pod Staveniskom vždy voľné (zabránenie 
prípadného zatopenia ryhy povrchovou vodou).  

• Udržiavať poklopy uzáverov a ostatných armatúr na dotknutých inžinierskych sieťach 
stále prístupné a funkčné po celú dobu trvania stavebných prác. 

• Počas výstavby nesmie byť obmedzená prevádzka jestvujúcich kanalizačných zariadení, 
ani prístup k nim. Kanalizačné poklopy musia zostať voľne prístupné a ovládateľné. 

• Miesta križovania budovaných stôk s podzemnými vedeniami a preložiek inžinierskych 
sietí budú pri realizácii pred zásypom prevzaté zástupcami jednotlivých správcov 
dotknutých sietí a prevzatie bude potvrdené v stavebnom denníku. 

• Na plochách štátnych a miestnych komunikácií nebude skladovaný stavebný materiál ani 
výkopová zemina a plochy budú udržiavané v čistom stave v zmysle platných predpisov. 

• Výrub stromov a kríkov pred zahájením výstavby na daných úsekoch sa bude realizovať 
mimo vegetačného obdobia.  

• Práce na poľnohospodárskych pozemkoch sa budú realizovať mimo obdobia 
agrotechnických prác (tzn. od začiatku októbra do konca marca) 

• Pri rekonštrukcii kanalizácie nesmie dochádzať k vypúšťaniu nečistených odpadových 
vôd za bezdažďového stavu. Zhotoviteľ zaistí ich dopravu v maximálnom množstve na 
najbližšiu ČOV.  

• Zhotoviteľ zabezpečí (príp. objedná u oprávnenej osoby) náhradné zásobovanie pitnou 
vodou pre nehnuteľnosti, kde nastane vplyvom stavby k prerušeniu dodávky pitnej vody. 
Zásobovanie pitnou vodou bude od doby prerušenia dodávky pitnej vody z verejnej siete 
po jej obnovení. 

• Počas výstavby v ochranných pásmach vodárenských zdrojov určených pre hromadné 
zásobovanie pitnou vodou, zabezpečiť odborný dozor - hydrogeológa, ktorý po ukončení 
výstavby predloží vyhodnotenie formou záverečnej správy. 
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8. INFORMOVANIE VEREJNOSTI 

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť, postaviť a udržiavať 18 informačných tabúľ (veľkoplošných 
tabúľ) odolné voči poveternostným vplyvom, ktoré odsúhlasí SD a ktoré musia spĺňať 
náležitosti uvedené v Nariadení Komisie ES č. 621/2004 a musia byť v súlade s Manuálom pre 
informovanie a publicitu pre OPŽP. Billboardy budú rozmerov cca 4,0 m široké a cca. 2,6 m 
vysoké, budú v minimálnej výške cca. 1,6 m na terénom osadené na zabetónovaných oceľových 
stĺpoch alebo osadené na budove so súhlasom majiteľa/správcu.  

Miesto osadenia tabúľ bude Zhotoviteľ konzultovať so Stavebným dozorom a v prípade 
osadenia pozdĺž komunikácie aj so správcom cesty. . V prípade potreby Zhotoviteľ zabezpečí na 
vlastné náklady aj príslušne povolenie stavebného úradu na osadenie veľkoplošných tabúľ. 

Po ukončení prác Zhotoviteľ odstráni veľkoplošné tabule a osadí 3 pamätné tabule (miesto 
osadenia určí Objednávateľ). Trvalá pamätná tabula bude rozmerov cca. 1,0x0,7 m pokiaľ SD 
neurčí inak. Materiál: eloxovaný hliník.  

Zhotoviteľ je ďalej zodpovedný za umiestnenie potrebného počtu informačných tabúľ podľa 
§43i, odsek 3b zákona č.50/76 zb. v znení neskorších predpisov.  



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
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1. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 

1.1. ÚVOD 

Všeobecné požiadavky uvedené v tejto časti tvoria súčasť Zmluvy ohľadne stavebného 

vyhotovenia Diela. Osobitné požiadavky uvedené v časti 4 zväzku 3 dopĺňajú a upresňujú 

Všeobecné požiadavky. Pri prípadnej absencii ustanovenia v Osobitných požiadavkách platia 

ustanovenia uvedené v týchto Všeobecných požiadavkách. Pri prípadnom rozpore ustanovení 

Všeobecných požiadaviek s ustanoveniami Osobitných požiadaviek platia ustanovenia uvedené v 

Osobitných požiadavkách. 

 

V celej dokumentácii slovo „SD“ bude znamenať „Stavebný dozor“. 

 

Zhotoviteľ si zaistí, aby bol úplne informovaný o území, prístupoch a podmienkach na Stavenisku a to 

nielen z informácií uvedených v súťažných podkladoch. Podaním ponuky Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa 

oboznámil so všetkými aspektmi a rizikami realizácie Diela a jeho prevádzky, a že tieto zohľadnil vo 

svojom technickom a cenovom návrhu. 

 

Zhotoviteľ zahrnie do svojej ponuky všetky náklady súvisiace s realizáciou stavby a so zabezpečením 

jej priebehu, so sociálnym zabezpečením pracovníkov, s bezpečnosťou práce, a pod. v úplnom rozsahu 

pokrývajúce všetky činnosti pri výstavbe. 

 

Vo svojej ponuke Zhotoviteľ prihliadne na tú skutočnosť, že prevádzka vodovodov, kanalizácií 

a ČOV bude počas výstavby zaistená súčasným prevádzkovateľom. Zhotoviteľ bude svoju 

činnosť koordinovať a urobí všetko preto, aby umožnil v maximálnej miere obsluhu a 

prevádzku existujúcich zariadení. Intenzifikácia a rekonštrukcia ČOV musí prebiehať za plnej 

alebo čiastočnej prevádzky. Zhotoviteľ nebude obmedzovať prevádzkovateľa pri plnení jeho 

povinností pri zabezpečení prevádzky do takej miery, že by znemožnil alebo obmedzil normálnu 

prevádzku existujúcich zariadení. Prípadné obmedzenie prevádzky bude písomne odsúhlasené 

SD a prevádzkovateľom. 

 

Všetky práce budú prebiehať počas prevádzky. Zhotoviteľ si pred zahájením práce zabezpečia všetky 

informácie o prevádzke na rizikových miestach (napr. plynové hospodárstvo ČOV, rozvodňa NN 

a pod.).  

 

Zhotoviteľ na vlastné náklady uvedie do pôvodného stavu všetky výstavbou dotknuté stavby, 

zariadenia, plochy, povrchy vrátane prístupových ciest a pod., ktoré nie sú predmetom objektovej 

skladby Diela. Tieto práce musí Zhotoviteľ zahrnúť do svojej cenovej ponuky rovnako ako náklady 

spojené s činnosťou v ochranných pásmach inžinierskych sietí, železnice, vodných zdrojov, vodných 

tokov, plynárenských a elektrozariadení, atď. 

 

Všetky plochy potrebné pre stavbu sú vymedzené v rámci Staveniska. Riadenú skládku pre uloženie 

nadbytočnej zeminy a vybúraného materiálu si zaistí budúci Zhotoviteľ v rámci ponukovej ceny. 

 

V prípade potreby čerpať podzemnú vodu pri výkopových prácach, bude súčasťou práce Zhotoviteľa 

prerokovanie a zaistenie povolenia tejto manipulácie s podzemnou vodou príslušnými orgánmi štátnej 

správy a organizáciami, ktoré obhajujú verejné záujmy. Náklady na čerpanie, meranie množstva 

čerpanej vody a platenie poplatkov za toto množstvo vrátane prípadných nákladov na úpravu tejto 

vody pred jej vypustením budú súčasťou nákladov Zhotoviteľa. 

 

Zhotoviteľ vykoná všetky stavebné a montážne práce a súvisiace činnosti v súladu s platnými 

predpismi a normami.  
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1.2. NORMY A TECHNICKÉ PREDPISY 

Všetky stavebné výrobky a práce budú v súlade so špecifikáciami posledných vydaní slovenských 

technických noriem (STN), európskych noriem (EN), ISO noriem, nariadení alebo iných všeobecne 

záväzných predpisov a v súlade s Požiadavkami Objednávateľa.  

 

Ak je v súťažných podkladoch odkaz na konkrétne normy alebo zákony, budú platiť ustanovenia 

posledného súčasného vydania alebo revidovaného/doplneného vydania príslušných noriem alebo 

všeobecne právnych predpisov, ktoré sú platné k Základnému dátumu. Pokiaľ v priebehu výstavby 

dôjde k revízii noriem alebo iných predpisov, Zhotoviteľ je povinný upozorniť Stavebný dozor a 

Objednávateľa na túto skutočnosť a čakať na pokyn Objednávateľa ohľadne ďalšieho postupu.  

 

V prípade potreby Objednávateľ alebo Stavebný dozor môže požiadať Zhotoviteľa o predloženie 

príslušnej normy alebo predpisu. 
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2. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

2.1. VŠEOBECNE 

Pri stavebnej činnosti treba v maximálnej miere rešpektovať všetky predpisy týkajúce sa ochrany 

životného prostredia, pričom sa treba riadiť najmä ustanoveniami zákona 287/2009 Z.z. ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 o ochrane prírody 

a krajiny a vykonávacím predpisom tohto zákona č. 24/2003 a príslušnou legislatívou, zohľadňujúcou 

požiadavky podľa jednotlivých zložiek životného prostredia. 

 

Povinnosťou uchádzačov je oboznámiť sa so všetkými požiadavkami a obmedzeniami vyplývajúcimi 

z vyjadrení príslušných štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny a tieto zahrnúť do ponukovej ceny. 

 

Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre splnenie všetkých uvedených predpisov a pravidiel pre 

ochranu životného prostredia. V priestore Staveniska alebo v pracovnom priestore nebude 

akceptované akékoľvek znečistenie. Budú zavedené nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na prevenciu 

takéhoto znečistenia a ich plnenie bude bez výnimiek vyžadované 

 

Zhotoviteľ použije technologické postupy výstavby, ktoré budú zaručovať nevyhnutnú záruku 

prevencie ekologického dopadu nadmerného hluku, pachu, vibrácií atď. na pracovníkov, miestnych 

obyvateľov, a pod. Preventívne opatrenia budú realizované aj pozdĺž prepravných trás. 

 

Zhotoviteľ bude pri nákupe materiálov brať do úvahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktiež ich vplyv na 

životné prostredie počas výrobného procesu. 

 

Zhotoviteľ je povinný v priebehu stavby obmedziť škodlivé vplyvy pracovných činností a ich 

dôsledky na životné prostredie. Jedná sa predovšetkým o hluk, znečisťovanie ovzdušia, znečisťovanie 

komunikácií, znečisťovanie vody a ochranu zelene. 

 

Na Stavenisko nesmú byť privážané a ani na ňom na akýkoľvek účel používané nebezpečné látky, 

pokiaľ Zhotoviteľ nedostal v predstihu písomné povolenie SD, prevádzkovateľa ČOV alebo vlastníka 

pozemku (podľa okolností) a pokiaľ nemá potrebné oprávnenie k takejto činnosti.  

2.2. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 

Požiadavky na ochranu prírody a krajiny sú predovšetkým definované v zákone č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pokiaľ sa výstavba bude vykonávať 

v území, kde platí zvýšená ochrana prírody, požaduje sa, aby sa výkopové práce vykonávali ručne 

z dôvodu aby ťažké mechanizmy nemohli zdevastovať životné prostredie a aby pri terénnych prácach 

nedošlo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd látkami škodiacimi vodám z používaných 

mechanizmov. Pri prácach nemôže dôjsť k poškodeniu chránených stromov. V prípade výrubu drevín 

rastúcich mimo lesa postupovať podľa platných právnych predpisov. 

2.3. OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 

Všeobecné ustanovenia o ochrane poľnohospodárskej pôdy (PP) sú zakotvené v zákone č 220/2004 

Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 

245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Odnímanie PP treba zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch 

a v odôvodnenom rozsahu a po zbere úrody. Prípadne poškodenú priľahlú PP uvedie do pôvodného 

stavu Zhotoviteľ na vlastné náklady.“  

2.4. OCHRANA VÔD  

Zhotoviteľ bude konať v súlade s legislatívou SR a inými predpismi platnými v SR súvisiacimi s 

ochranou vôd, najmä so zákonom č. 364/2005 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).  

2.5. OCHRANA OVZDUŠIA 

Ochranu ovzdušia zabezpečuje zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 

neskorších predpisov (zákon o ovzduší). 

 

Upozorňujeme na skutočnosť, že rozšírenie prevádzky zdrojov znečisťovania (v našom prípade ČOV) podlieha 

súhlasu podľa §22 odst.1 písm.a) z.č. 478/2002 Z.z. Vydanie súhlasu k tejto zmene bude povinnosťou 

zhotoviteľa v rámci plnenia zmluvy. 

 

Akákoľvek dokumentácia Zhotoviteľa, ktorá mení podmienky vydaného stavebného povolenia 

(povolení), musí byť odsúhlasená príslušným úradom.  

 

Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ musí pri demolačných prácach zamedziť vzniku nadmernej 

prašnosti napr. nasýtením prašných miest v priestore určenom k demolácii vodou, eventuálne 

vytvorením vodnej clony, a pod.  

2.6. NAKLADANIE S ODPADMI 

Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanovením zákona NR SR č. 733/2004 Z.z., 

ďalej zákonom NR SR č. 263/2010 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného 

prostredia SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní  niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 

neskorších predpisov, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 129/2004 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 

284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 409/2002 Z.z. Je 

treba vziať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom 

a ostatným odpadom. Toto nariadenie je vydávané v jednotlivých regiónoch.  

 

Evidencia odpadov bude vedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých 

ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz 

odpadu bude zodpovedný Zhotoviteľ. Jednotlivé odpady budú zhromažďované oddelene podľa druhov 

na príslušných miestach alebo v príslušných zhromažďovacích prostriedkoch a budú odvážané 

a zneškodňované oprávnenými osobami. 

 

Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad (napr. drvený asfalt a betón z vozoviek 

a z iných konštrukcií), len ostatný prebytočný materiál (odpad) bude uložený mimo Staveniska na 

autorizovaných skládkach, a to v súlade s platnou slovenskou legislatívou o nakladaní s odpadmi, 

najmä so zákonom NR SR č. 733/2004 Z.z. zmena zákona o odpadoch a o zmene niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 129/2004 Z.z. zmena vyhlášky ustanovujúcej 

Katalóg odpadov.  

 

Zhotoviteľ si určí skládku/skládky odpadov podľa vlastného uváženia. Náklady na naloženie, odvoz 

a likvidáciu odpadov (uloženie na skládke alebo iné nakladanie s odpadmi v súlade s platnou 

legislatívou) vrátane poplatkov sú zahrnuté v ponukovej cene.  
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K preberaciemu konaniu každej časti Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva doklady s uvedením množstiev vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho zhodnotenia, 

resp. zneškodnenia. 

Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie 

odpadov Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanovením zákona NR SR č. 

733/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 129/2004 Z.z., ktorou 

sa mení vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 

MŽP SR 409/2002 Z.z. Je treba vziať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní 

s komunálnym odpadom a ostatným odpadom. Toto nariadenie je vydávané v jednotlivých regiónoch.  

 

Zemina určená na spätný zásyp bude dopravovaná a skladovaná na medziskládkach, cena za dopravu 

a uloženie je zahrnutá v ponukovej cene.  

 

V prípade, že Zhotoviteľ bude narábať s čistiarenským kalom alebo dnovými sedimentmi, bude sa 

riadiť zákonom č. 203/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z.z. o aplikácií 

čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 

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

2.7. OCHRANA PRED HLUKOM A VIBRÁCIAMI 

Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby 

počas výstavby Diela expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom alebo vibráciami bola čo najnižšia 

a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom - 

vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z..   

 

V prípade sťažnosti (podnetov) obyvateľov na hluk alebo vibrácie prenášané podložím do obytných 

budov, Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí operatívny monitoring hluku alebo vibrácií (meranie 

imisií hluku alebo veľkosti vibrácií) vrátane posúdenia súladu výsledkov merania s prípustnými 

hodnotami určujúcich veličín hluku alebo vibrácií v životnom prostredí.  

2.8. VÝRUB NARASTENEJ ZELENE A NÁHRADNÁ VÝSADBA 

Napriek snahe projektanta minimalizovať výrub vyrastenej zelene, bude pre realizáciu stavby nutné 

v rámci niektorých stavebných objektov odstraňovať zeleň. 

 

Jestvujúca zeleň bude vyrúbaná v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a bude sa riadiť 

najmä Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 

o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Na výrub drevín sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Zeleň bude rúbaná mimo vegetačného 

obdobia. 

 

Za vyrúbanú zeleň bude uskutočnená náhradná výsadba pôvodnými druhmi drevín v dotknutých 

miestach brehových porastov a v súvislejšej nelesnej vegetácii do doby kolaudácie stavby (resp. do 

15.5. nasledujúcej vegetačnej sezóny).  

 

Tieto opatrenia vyplývajú z legislatívy SR a uchádzač ich musí zohľadniť vo svojej cenovej ponuke a 

pri zostavovaní harmonogramu prác. Uchádzačov obzvlášť upozorňujeme na chránené územia 

a územia Európskeho významu, kde akákoľvek činnosť podlieha povoleniu orgánov štátnej správy. 
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2.9. OCHRANA PAMIATKOVÉHO FONDU 

Aktuálna právna ochrana historického stavebného fondu je zabezpečovaná podľa zákona č. 49/2002 

Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z.z, 

ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.  

 

V prípade väčšej koncentrácie pamiatkovo hodnotných objektov alebo archeologických nálezov je 

možné chrániť ich ako celok a vyhlásiť ich ochrannú zónu. 

 

Pri stavebnej činnosti treba rešpektovať záväzné stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti. 

Tento orgán môže požadovať ohlásenie nájdených archeologických nálezov alebo vykonať záchranný 

archeologický prieskum formou odborného sledovania, resp. zemného odkryvu v priebehu 

výkopových prác a následnej záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov na trase 

stavby v daných lokalitách.  

 

Predpokladaná čiastka na pokrytie nákladov záchranného archeologického prieskumu na Stavenisku 

v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

a Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov je uvedená vo Zväzku 4 a bude sa fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. 

V prípade rozhodnutia oprávneného orgánu o pokračovaní v ochranných prácach sa bude postupovať 

v zmysle podčlánku 4.24 zmluvných podmienok. 

2.10. POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 

Ochrana pred požiarmi je definovaná zákonom NR SR č. 199/2009 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 

259/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. 

Najvýznamnejšou vyhláškou na úseku ochrany pred požiarmi vo väzbe na navrhovanie a 

uskutočňovanie stavieb je Vyhláška Ministerstva vnútra SR 94/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Na túto vyhlášku 

nadväzuje STN 920201, časť 1 až 4, kde sú ustanovené základné požiadavky na riešenie protipožiarnej 

bezpečnosti stavieb. 

 

Ďalšia norma týkajúca sa požiarnej bezpečnosti stavieb je STN 92 0202. Požiadavky na zabezpečenie 

požiarnou vodou stanovuje STN 92 0400. 

 

Pred uvedením do prevádzky je Zhotoviteľ povinný spracovať požiarnu dokumentáciu podľa zákona 

NR SR č. 199/2009 Z.z. a Vyhlášky MV SR č. 259/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov (požiarny 

poriadok, požiarne poplachové smernice a pod.). 
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3. OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 

Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci sa bude vykonávať v súlade s podčlánkom 6.7 Zmluvných 

podmienok v súlade s platnou legislatívou.  

 

Zhotoviteľ, v zmysle podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok, zabezpečí vypracovanie „Plánu 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ s náležitosťami a v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko v znení 

neskorších predpisov. V Pláne musia byť zapracované požiadavky prevádzkovateľa vyplývajúce 

z nutnosti zachovania aspoň čiastočnej prevádzky existujúcich objektov a zariadení. 

 

Objednávateľ je povinný začatie Prác oznámiť Inšpektorátu práce v zmysle uvedeného nariadenia je 

povinný menovať koordinátora projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti.  

 

Pre práce, ktoré sa  budú vykonávať za plnej prevádzky Zhotoviteľ vypracuje návrh "Dohody o 

vytvorení podmienok BOZP na spoločnom pracovisku", ktorá sa po jej odsúhlasení 

Objednávateľom stane prílohou Zmluvy podľa § 18 - spolupráca zamestnávateľov, zákona č. 124/2006 

Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Pred začatím akejkoľvek rizikovej činnosti uvedenej vyššie musí Zhotoviteľ predložiť 

Bezpečnostné/Metodické prehlásenie na schválenie Stavebnému dozoru a práce môže začať iba po 

obdržaní písomného súhlasu.  

 

Všetci zamestnanci musia byť pred začatím prác preukázateľným spôsobom oboznámení v súlade § 7 

zákona č. 124/2006 Z.z. a pri výkone prác musia byť pod adekvátnym dozorom. 

 

Celé Stavenisko a  vybavenie Staveniska musí byť vhodné pre vykonávanú činnosť a pred začatím 

prác musí byť riadne skontrolované tak Zhotoviteľom, (koordinátorom bezpečnosti – viď nižšie) ako 

aj Stavebným dozorom.  

 

Objednávateľ je povinný pred začatím prác vymenovať koordinátora bezpečnosti v zmysle príslušných 

predpisov, ktorý bude zodpovedný za dodržiavanie bezpečnosti prác na celej stavbe. Táto osoba musí 

byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie 

opatrení na zabránenie pracovným úrazom. Jeho meno bude nahlásené tak Zhotoviteľovi, 

prevádzkovateľovi ako aj Stavebnému dozoru už pred začatím prác na stavbe.   

 

Koordinátor bezpečnosti bude zodpovedný za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na celej stavbe 

(v prípade skupiny podľa písomnej dohody v skupine predloženej Stavebnému dozoru) bez ohľadu, či 

sa na danom Stavenisku nachádza hlavný Zhotoviteľ alebo podzhotoviteľ kontrahovaný v rámci tejto 

Zmluvy hlavným Zhotoviteľom.  

 

Koordinátor bezpečnosti Objednávateľa sa bude pravidelne zúčastňovať kontrolných dní, kde bude 

informovať o výsledkoch pravidelnej pochôdzky na stavenisku. O tejto činnosti bude viesť samostatný 

denník, ktorý bude súčasťou dokumentácie Zhotoviteľa.  

 

Zhotoviteľ poskytne Stavebnému dozoru podrobné písomné informácie o každej nehode bez 

zbytočného odkladu. O každej nehode sa napíše interný zápis, ktorý podpíše Stavebný dozor, 

Zhotoviteľ (koordinátor bezpečnosti ) a založí sa do spisov Stavebného dozoru. Pri úrazoch Zhotoviteľ 

postupuje v súlade s § 17 zákona č.124/2006 Z.z., okamžite informuje Inšpektorát práce ak sa jedná 

o závažný pracovný úraz a políciu ak sa jedná o podozrenie so spáchania trestného činu. Ak si to 

závažnosť zranení vyžaduje okamžite privolá zložky záchranného systému. 
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Stavebný dozor a koordinátor bezpečnosti môže požiadať Zhotoviteľa o vylúčenie zo Staveniska 

ktorejkoľvek osoby zamestnanej na výkone prác, ak správanie tejto osoby všeobecne ohrozuje zdravie 

a bezpečnosť ostatných osôb, prevádzku alebo životné prostredie. 

 

Do žiadnej časti Staveniska, ktorá je označená nápisom „Zakázaný vstup“ sa nesmie vstupovať bez 

„Pracovného povolenia“. Miesta, na ktorých sa nachádzajú aktívne a funkčné strojnotechnologické, 

elektrotechnické alebo chemické zariadenia a všetky prevádzkované kanály/stoky, prielezy a komory 

budú označené týmto spôsobom. Zhotoviteľ nesmie povoliť vstup do takýchto priestorov žiadnemu zo 

svojich zamestnancov alebo podzhotoviteľov, dokiaľ im na to nebolo vydané povolenie. Ak 

Zhotoviteľ takéto povolenie požaduje, je povinný to oznámiť Stavebnému dozoru s predstihom 7 dní. 

Stavebný dozor následne zariadi vydanie povolenia u oprávneného orgánu. Zhotoviteľ si povolenie 

ponechá po celú dobu platnosti a následne ho vráti Stavebnému dozoru. Dodržiavanie opatrení 

povolenia nezbavuje Zhotoviteľa jeho povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. 

 

Pri riešení úrazov je nutné prijať príslušné opatrenia, okrem iného: 

 vybavenie prvej pomoci (obväzový materiál, atď.) osobami vyškolenými na poskytovanie 

prvej pomoci  

 dopravu do najbližšej nemocnice na úrazové / pohotovostné oddelenie  

 volať 112 IZS – ak sa jedná o vážny úraz 

 volať koordinátora bezpečnosti – zápis a šetrenie úrazu 

 volať Inšpektorát práce ak sa jedná o závažný pracovný úraz 

 volať políciu – ak sa jedná o podozrenie zo spáchania trestného činu (smrteľný úraz a ťažké 

ublíženie na zdraví) 

 volať hasičský zbor (podľa potreby). 

Zhotoviteľ zabezpečí potrebné monitorovacie vybavenie požadované na vstup do prostredia 

s nebezpečným alebo potenciálne nebezpečným prostredím. Zhotoviteľ musí vykonávať monitoring 

všetkých prostredí s nebezpečnou alebo potenciálne nebezpečnou atmosférou a viesť o tom záznamy. 

 

Zhotoviteľ musí poskytnúť potrebné vybavenie pre záchranné Práce, ktoré musí byť pravidelne 

kontrolované a udržiavané. Na Stavenisku sa musí viesť záznam o kontrolách tohto vybavenia. 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby dostatočný počet jeho zamestnancov bol plne vyškolený na 

používanie dýchacích prístrojov a o záchranárskych technikách. 

3.1. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE STAVENISKA 

Organizačné zabezpečenie Staveniska z hľadiska ochrany a zdravia pri práci sa riadi nariadením vlády 

SR č. 387/2006 o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci v znení neskorších 

predpisov. 

 

Stavenisko po vytýčení jeho hraníc treba riadne oplotiť. Výška plotu v zastavanom území musí byť 

min. 1,8 m. Líniové stavby a stavby, kde sa vykonávajú krátkodobé práce sa ohradzujú dvojtyčovým 

zábradlím do výšky 1,1 m alebo iným spôsobom schváleným Stavebným dozorom. Čelo oplotenia 

zasahujúceho do verejných komunikácií musí byť za podmienok zníženej viditeľnosti a v noci 

osvetlené výstražným červeným svetlom a potom každých 50 m. 

 

Zhotoviteľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať celé oplotenie a ohradenie Staveniska, vrátane 

brán a okamžite opraví všetky poruchy. Na dočasne oplotené Stavenisko zabezpečí podľa potreby 

prístup jednotlivým vlastníkom priľahlých pozemkom. 
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Dočasné oplotenie všetkých stavebných, prístupových a skladovacích plôch Staveniska vybuduje 

Zhotoviteľ stavby pred začatím prác na príslušných plochách. Súčasne Zhotoviteľ zaistí bezpečnosť na 

Stavenisku po celú dobu vykonávania prác. Zhotoviteľ stavby taktiež zabezpečí, že toto dočasné 

oplotenie spĺňa požiadavky všetkých zdravotných a bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné 

v Slovenskej republike, obzvlášť s ohľadom na bezpečnosť všetkých osôb na Stavenisku. 

 

Podrobné riešenie dočasného oplotenia a ohradenia plôch Staveniska, bude dohodnuté so Stavebným 

dozorom najmenej 7 dní pred použitím plôch. 

 

Mimo zastavaného územia Stavenisko nemusí byť oplotené alebo ohradené len v prípade, ak je 

vzdialené od verejnej komunikácie aspoň 30 m. Oplotenie nemusí byť zriadené ani v prípade, ak sa 

dohodol s vlastníkmi alebo užívateľmi pozemku iný vhodný spôsob zabezpečenia, pokiaľ nie je 

v týchto požiadavkách alebo v súvisiacej legislatíve uvedené inak. 

 

Práce na cestných komunikáciách sa môžu vykonávať len na základe schváleného projektu 

organizácie dopravy a dopravného značenia a právoplatného povolenia na zvláštne užívanie 

komunikácií. 

 

Ak stavebný pozemok zasahuje do ochranného pásma, musia sa dodržať podmienky a požiadavky 

ustanovené osobitnými predpismi pre príslušné ochranné pásmo a podmienky zriaďovateľa 

ochranného pásma. Ak stavebný pozemok zasahuje do ochranných pásiem vzájomne sa 

prekrývajúcich, musí stavba spĺňať podmienky všetkých dotknutých pásiem. 

 

Na nezastavanej ploche stavebného pozemku sa musí zachovať a chrániť zeleň pred poškodením 

s výnimkou prípadov ustanovených osobitným predpisom (Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov). 

 

Umiestnenie kancelárií Zhotoviteľa, zariadenia Staveniska, dielní a skladov bude schválené 

Stavebným dozorom, v prípade areálov ČOV aj prevádzkovateľom a Objednávateľom. Zhotoviteľ 

zabezpečí oplotenie vlastných priestorov, vrátane uzamykateľnej brány a zabezpečí strážnu službu na 

vlastné náklady.  

 

Zhotoviteľ je ďalej povinný Dielo a zariadenie Staveniska poistiť v zmysle článku 18 Zmluvy o Dielo 

a poistnú zmluvu predložiť na kontrolu SD.  

 

Zhotoviteľ je zodpovedný za riadne udržiavanie Staveniska a prechodných pracovísk a za odstránenie 

všetkého odpadu a iného prebytočného materiálu v súlade so zákonom o odpadoch. Každý deň na 

záver stavebných prác sa odstránia všetky nečistoty, štrk a ďalší cudzorodý materiál zo všetkých ulíc 

a ciest, ktoré boli počas prác používané. Očistenie bude zahŕňať aj umývanie vodou, mechanické 

kartáčovanie a v prípade potreby použitie manuálnej práce tak, aby bolo dosiahnutý požadovaný 

štandard v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky a nariadení Stavebného dozoru.  

3.2. STROJE A STROJNÉ ZARIADENIA 

Používať sa môžu len stroje a zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom 

zodpovedajú všetkým predpisom bezpečnosti práce. Stroje sa môžu používať iba na účely, na ktoré 

boli vyrobené a sú technicky spôsobilé. Použitie strojov a zariadení musí byť v súlade s pokynmi na 

obsluhu a údržbu, ktoré spolu s prevádzkovým denníkom musia byť vždy uložené na určenom mieste.  

 

Stroje a zariadenia môže obsluhovať len pracovník starší ako 18 rokov s príslušnou odbornou 

spôsobilosťou. Obsluha strojov a zariadení musí byť najmenej 1x za 2 roky preškolená a preskúšaná 

z predpisov bezpečnosti práce. Každý stroj obsluhuje len 1 pracovník, ak to nie je určené inak. 
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Stroje môže spustiť do prevádzky len obsluha riadne vyškolená a preskúšaná. Pred spustením do 

prevádzky treba skontrolovať, či stroj alebo strojné zariadenie je spôsobilé na prevádzku, či je 

vybavené príslušnými prevádzkovými dokladmi, evidenčným číslom a ostatnými záležitosťami 

vyplývajúcimi z príslušných predpisov.  

 

Obsluha je povinná informovať nadriadených o každej poruche alebo odchýlke stroja od bežných 

prevádzkových podmienok a takéto vady alebo odchýlky zaznamenať do prevádzkového denníka. 

Taktiež treba informovať aj striedajúcu obsluhu.  

 

Prevádzka strojných zariadení bude obmedzená na plochy vnútri hraníc oplotenia Staveniska, pričom 

žiadne pohyblivé časti zariadení (rameno žeriavu, výložník, pás a pod.) nesmie presahovať do 

verejných plôch. 

 

Po ukončení prác sa stroje uvedú do bezpečnej polohy a zaistia sa proti samovoľného pohybu 

vhodným spôsobom. Výmena pracovných nástrojov alebo opravy strojov sa môžu vykonávať len po 

vypnutí stroja a jeho zabezpečenia proti pohybu. Prepravu, nakladanie, skladanie strojov treba 

vykonávať podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu. 

3.3. ORGANIZÁCIA DOPRAVY 

Tam, kde z dôvodu prác vznikne potreba dočasného uzatvorenia úseku existujúcej cestnej 

komunikácie, chodníka alebo dôjde k obmedzeniu premávky alebo uzávierky, Zhotoviteľ zabezpečí 

a bude udržiavať obchádzku predmetného úseku v súlade so schváleným Projektom organizácie 

dopravy (POD) cestným správnym orgánom. Za vypracovanie a schválenie POD je zodpovedný 

Zhotoviteľ (pokiaľ osobitné požiadavky nestanovujú inak), ktorý bude znášať všetky náklady spojené 

s prípravou a odsúhlasením tohto projektu. Náklady za vyhotovenie a odsúhlasenie POD sú zahrnuté 

v ponukovej cene. 

 

Zhotoviteľ je v zmysle Zmluvných podmienok zodpovedný za vybavenie povolenia k zvláštnemu 

užívaniu komunikácií v súlade s cestným zákonom z súvisiacimi predpismi. Zhotoviteľ je taktiež 

zodpovedný za osadenie, udržiavanie a odstránenie dočasného dopravného značenia, vrátane 

zabezpečenia riadenia premávky svetelnou signalizáciou, vrátane vybavenia potrebných povolení. 

 

Práce vyššie uvedené budú v súlade s vykonávacími vyhláškami zákona NR SR č. č. 725/2004 Z.z. 

o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov a ďalšími platnými predpismi a legislatívou. Dopravné značky (druh, vyhotovenie) budú 

v súlade s príslušnou STN a budú mať celoreflexnú úpravu, resp. podľa požiadaviek POD.  

 

Zhotoviteľ je ďalej zodpovedný za udržiavanie všetkých spevnených povrchov v čistom stave 

v zmysle platnej legislatívy. Na cestných komunikáciách nie je dovolené skladovať žiadny prebytočný 

alebo iný materiál. Všetky vchody do budov a vjazdy na nehnuteľnosti budú počas výkopových prác 

premostené kovovými platňami min. hr. 25 mm s dostatočnou nosnosťou. Aspoň jeden chodník bude 

vždy voľný. 

 

Zhotoviteľ ďalej dodrží príslušné články cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov a príslušné STN, najmä STN 01 8020. Označenie 

značiek v teréne bude v súlade s STN 01 8020. Značky inštalovať bezprostredne pred začatím prác 

a aktualizovať v súlade s postupom prác. Po skončení prác ich ihneď zrušiť. Použiť značky v reflexnej 

úprave v základnom rozmere a na stĺpikoch červeno-bielej farby. Trvalé značenie v rozpore 

s dočasným zakryť.  

 

Dopravné značenie nenahrádza bezpečnostné zariadenie (zábradlie). V prípade potreby pri prekopoch 

na zabezpečenie prechodu chodcov osadiť ľahké premostenia so zábradlím v. 1,1m a dodržať min. 

voľnú šírku 0,9 m, resp. usmernenie chodcov. Ťažké premostenie v min. šírke 3,5 m. 
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Uzávierky a prekážky budú označené v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami príslušných 

orgánov a úradov.  
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4. ODOVZDÁVANIE/PREBERANIE STAVENISKA 

4.1. PRÍSTUP NA STAVENISKO 

Prístup na Stavenisko má Zhotoviteľ zabezpečený nasledujúci deň po dátume nadobudnutí 

účinnosti Zmluvy.  

 

Z uvedeného dôvodu Stavebný dozor nebude vykonávať čiastkové odovzdávanie jednotlivých 

stavieb/stavenísk. Pred začatím prác na jednotlivých stavbách však Zhotoviteľ je povinný prizvať 

Stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ odsúhlasenú realizačnú dokumentáciu a všetky 

potrebné vyjadrenia k začatiu prác. Pokiaľ bude chýbať akékoľvek vyjadrenie, ktoré mal Zhotoviteľ 

obdržať od Objednávateľa, Stavebný dozor zabezpečí toto vyjadrenie bez zbytočného odkladu. Pokiaľ 

bude chýbať vyjadrenie, ktoré si mal zabezpečiť Zhotoviteľ, ten tak urobí bez zbytočného odkladu. 

 

Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky činnosti súvisiace so zabezpečením podmienok vstupov na 

pozemky. Pokiaľ Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou Diela oproti platnému HMG a vlastník nebude 

súhlasiť s posunutím termínu vstupu na pozemok a realizácie časti Diela na jeho pozemku, Zhotoviteľ 

bude znášať všetky dôsledky vrátane všetkých škôd a nákladov z dôvodu omeškania. 

4.2. VYTYČOVACIE PRÁCE 

Za vytyčovacie práce zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu. Vytýčenie Diela (smerové aj 

výškové) je zahrnuté v ponukovej cene vrátane vytýčenia existujúcich inžinierskych sietí. 

 

Ak to nie je uvedené inak, všetky nadmorské výšky budú v metroch nad úrovňou Baltického mora (po 

vyrovnaní) s presnosťou troch desatinných miest. Údaje pre všetky výšky budú založené na 

základných (referenčných) nivelačných bodoch prebratých od Objednávateľa alebo určených 

Zhotoviteľom za prítomnosti SD v systéme JTSK.  

 

Zhotoviteľ stanoví pre dočasné vytyčovacie body a meracie stanovišťa vhodné miesta na Stavenisku 

a v priebehu postupu Prác bude pravidelne kontrolovať úrovne vytyčovacích bodov a súradníc na 

stanovištiach. 

 

Zhotoviteľ je povinný vytýčiť všetky súčasti Diela ich naviazaním na existujúce časti Diela. Stavebné 

konštrukcie budú vytýčené pomocou oceľových kolíkov osadených v betóne alebo  iným spôsobom 

schváleným SD. 

 

Zhotoviteľ musí zameriavať výškové a smerové  uloženie položených potrubí a objektov pred ich 

zásypom. 

 

Na vykonávanie zememeračských prác podľa požiadaviek Zmluvy bude Zhotoviteľ zamestnávať len 

fyzické alebo právnické osoby oprávnené vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa 

stavebného zákona, ktorí budú schválení SD pred začatím geodetických prác.  

 

Meracie prístroje, ktoré bude používať Zhotoviteľ budú moderné a budú vhodné pre prácu, ktorá má 

byť vykonaná a budú udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave. Prístroje a/alebo zariadenia budú 

schvaľované SD pred začatím geodetických prác. 

 

Na všetky prístroje, ktoré budú používané na Diele na meranie Zhotoviteľ predloží platné 

kalibračné/výrobné certifikáty vydané oprávnenými orgánmi. Ďalšie kalibrovanie prístrojov bude 

vykonávané podľa požiadaviek platnej legislatívy. 
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Všetky poľné zápisníky, výpočty, mapy, atď. uvedených meracích aktivít budú odovzdané SD 

okamžite po dokončení meracích prác na schválenie. Zhotoviteľ bude zaznamenávať a archivovať 

všetky nivelačné body (základné aj odvodené) na digitálnych fotografiách, ktoré po ukončení Zmluvy 

odovzdá na CD Objednávateľovi.  

 

Polohy a rozmery existujúcich potrubných vedení inžinierskych sietí zakreslených v súťažných 

podkladoch a/alebo v projektovej dokumentácii treba chápať ako orientačné. Zhotoviteľ pred 

začatím prác je povinný kontaktovať majiteľov/správcov všetkých sietí zakreslených do 

projektovej dokumentácie a vyžiadať si vytýčenie ich polôh, resp. vyjadrenie správcov k sieťam. 

Zhotoviteľ pred začatím prác odovzdá všetky takéto vyjadrenia SD. Hĺbku bude možné zistiť 

len po začatí výkopových prác. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa požiadavkami 

majiteľov/správcov sietí počas výkonu Prác. 

4.3. POSTUP PRI SŤAŽNOSTIACH 

Zhotoviteľ písomne informuje SD bezprostredne po vzniku akejkoľvek škody alebo zranenia 

spôsobenom vykonávaním stavebných prác. Podrobnosti sťažností, požiadaviek alebo upozornení 

predkladaných Zhotoviteľovi treťou stranou budú bezodkladne písomne oznámené SD. Ten 

obdobným (písomným) spôsobom odovzdá Zhotoviteľovi všetky sťažnosti, upozornenia alebo 

požiadavky, ktoré mu boli predložené Objednávateľom alebo tretími stranami.  

 

Zhotoviteľ bezodkladne vybaví všetky sťažnosti, nároky, škody tretích strán a následne bezodkladne 

písomne informuje SD o spôsobe ich riešenia. Pre účely náhrad za akékoľvek zranenia či škody 

spôsobené vykonávaním stavebných prác tretím osobám bude Zhotoviteľ poistený v súlade s 

príslušnými ustanoveniami článku 18 zmluvných podmienok. 
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5. BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE 

5.1. VŠEOBECNE 

Budovy a stavby, ktoré majú byť čiastočne alebo úplne demolované Zhotoviteľom sú popísané 

v súťažných podkladoch. Žiadna demolácia akejkoľvek existujúcej budovy alebo stavby nebude 

vykonaná skôr, ako bude písomne odsúhlasená SD a prevádzkovateľom.  

 

Pred začatím búracích alebo rekonštrukčných prác sa musí vykonať odborná prehliadka a prieskum 

stavu objektu a jeho okolia. 

 

Zo získaných údajov a informácií (urobí sa zápis) a dostupných podkladov sa vypracuje technologický 

postup. Búracie práce je možné zahájiť až po vydaní pokynu Stavebným dozorom. Tomu však vždy 

musí predchádzať splnenie týchto požiadaviek: 

 odpojenie všetkých rozvodov a zariadení, a zaistenie provizórneho pripojenia 

 zaistenie proti nežiadúcemu zrúteniu alebo uvoľneniu podláh a častí nosných prvkov 

konštrukcie;  

 zaistenie náhradných zdrojov (voda, elektrický prúd) a technickej vybavenosti podľa 

technológie búrania (pomocné konštrukcie, atď.)  

 

Búranie nosných častí konštrukcie sa vykonáva zásadne zhora dole, pri ručnom búraní zo zvýšených 

pracovných podláh musia byť vykonané opatrenia stanovené pre práce vo výškach. 

 

Búracie práce nad sebou sú zakázané, pokiaľ nie sú stanovené podmienky k zabezpečeniu pracovníkov 

v technologickom postupe. Táto činnosť, alebo pokiaľ je búranie vykonávané viacerými čatami, 

prípadne pri búracích prácach zložitejších objektov, môže byť vykonávané iba za stáleho dozoru 

zodpovedného pracovníka Zhotoviteľa. 

 

Pred búraním je nutné najskôr vyčistiť / vypratať ostávajúce priestory a povrchy búraných objektov od 

všetkých usadenín a nánosov ako aj akéhokoľvek ostatného materiálu alebo zariadení nachádzajúcich 

sa v objekte vrátane zneškodnenia týchto nánosov, usadenín, materiálov alebo zariadení v súlade 

s platnými predpismi.  

Vybúraný materiál triediť a následne recyklovať alebo uložiť na riadne skládky k tomu určené. 

Súčasťou búracích prác je aj odvoz a uloženie materiálu vrátane poplatku za uloženie.  

Vybúrané časti konštrukcie od ponechaných častí podľa možnosti hladko odrezať. Pri 

železobetónových konštrukciách, v prípade požiadaviek statika tam, kde na vybúranú časť bude 

nadväzovať nová betonáž, ponechať časť ostávajúcej výstuže vyčnievať z vybúranej konštrukcie, aby 

slúžila pre prepojenie s novými pribetónovanými časťami. 

 

Všetky kovové prvky z vybúraných objektov a demontované stroje a zariadenia budú prehľadne 

roztriedené a a uložené na Objednávateľom určenom mieste. O ich likvidácii alebo ďalšom využití 

rozhodne Objednávateľ, likvidáciu zaistí Zhotoviteľ na svoje náklady, ktoré budú zahrnuté 

v ponukovej cene. Nepoškodené rámy a poklopy z vybúraných šachiet budú ukladané v areáli ČOV 

podľa pokynov Objednávateľa. 

 

Pri búracích prácach postupovať v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi. 

Všetky prázdne diery/jamy v zemi vzniknuté po búracích prácach musí Zhotoviteľ v rámci prác 

zasypať vhodnou zeminou zhutnenou na rovnakú mieru zhutnenia, aká je požadovaná pre výkopy 

okolo/pod súvisiacimi objektmi. 
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V prípade ak ide o kompletnú demoláciu, tá bude vykonaná vrátane demolácie základov, pokiaľ to nie 

je inak špecifikované v osobitných požiadavkách alebo nariadené SD. Demolačné práce sa musia 

riadiť ustanoveniami platnej legislatívy. 

 

Pred búracími prácami treba vykonať demontáž strojov a zariadení. Demontážne práce vo 

všeobecnosti zahŕňajú demontáž strojov a zariadení, vrátane potrubných rozvodov, elektrickej 

inštalácie, rozvádzačov, ich odvoz a prípadné zneškodnenie, vypustenie starých náplní ako aj vnútro 

areálový presun po ČOV, resp. úpravní vôd alebo ČS podľa požiadaviek Objednávateľa. 

 

Pred zahájením demontáže strojov a zariadenia bude dotknutý SO preukázateľne odstavený od 

napájania el. prúdom a od prítoku odpadových vôd a iných médií (kal, plyn, atď.). Toto odstavenie 

bude potvrdené v stavebnom denníku prevádzkovateľom. 

 

Zhotoviteľ má v ponukovej cene zahrnuté aj náklady za prenájom alebo nákup čerpadiel, výtlačného 

potrubia alebo rúr, napojenie na jestvujúce rozvody el. energie, osadenie podružného elektromeru, 

spotrebu elektrickej energie zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzku a ostatné 

súvisiace náklady. Zhotoviteľ je povinný dozerať na prevádzku čerpadiel. Kapacita čerpadiel bude v 

súlade s očakávanými maximálnymi prietokmi vyskytujúcich sa počas výstavby – podľa podmienok 

uvedených vo Zv.3, časti 4. Prečerpávanie odpadových vôd je povolené iba v rámci ČOV, nesmie byť 

realizované priamo do recipienta. 

 

Zhotoviteľ je zodpovedný za vypustenie alebo vyčerpanie a likvidáciu všetkých starých a/alebo 

prevádzkových náplní rušených alebo rekonštruovaných stavebných objektov a/alebo strojných 

zariadení pri ich rekonštrukcii a/alebo demontáži (vrátane odpadovej vody a kalov). Náklady na 

vypustenie/vyčerpanie a likvidáciu starých a/alebo prevádzkových náplní budú zahrnuté 

v ponukovej cene.  

5.2. POVOLENIE K BÚRACÍM PRÁCAM 

Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa musí vykonať prieskum stavu búraného 

objektu ako aj prípadných okolitých objektov a inžinierskych sietí a výsledok (zápis) sa uvedie 

v stavebnom denníku. Na základe prieskumu Zhotoviteľ Prác vypracuje podrobný harmonogram 

(technologický postup) búracích prác, ktorý schvaľuje SD. Zmeny v technológii musia byť tiež 

schválené SD.  

 

Povolenie pre búranie existujúcich budov a stavieb bude potrebné požadovať písomne od SD 

a zároveň k žiadosti bude priložený harmonogram búracích prác. Žiadne búracie práce nebudú 

vykonávané pred obdržaním povolenia od SD a prevádzkovateľa a pred vykonaním dočasných 

stavebných a iných zásahov potrebných k zabezpečeniu prevádzky a/alebo obtoku existujúcich 

zariadení ako aj zabezpečeniu bezpečnosti pri búracích prácach.  

5.3. OCHRANA EXISTUJÚCICH OBJEKTOV 

Pred začatím búracích prác sa ohrozený priestor vymedzí podľa vypracovanej technológie prác, 

zabezpečí sa proti vstupu nepovolaných osôb. Podzemné dutiny sa musia zasypať alebo zabezpečiť 

iným spôsobom. Inžinierske siete (napr. kanalizácia, vodovod, plyn, elektrika) sa musia odpojiť 

a zabezpečiť proti akémukoľvek prípadnému používaniu počas búracích prác. Ak sa odpojiť nedajú 

z prevádzkových dôvodov, musia sa určiť pravidlá ich prevádzkovania počas búracích prác.  

 

Pokiaľ sa práce budú vykonávať na verejných priestranstvách súkromných pozemkoch a  a povaha 

prác, majiteľ pozemku alebo príslušný orgán si to bude vyžadovať, musí byť zabezpečený ohrozený 

priestor, kde sa vlastné práce budú vykonávať plným oplotením vysokým min. 1.8 m. Pokiaľ sa 
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priestor z nejakých dôvodov nedá oplotiť, musí sa zabezpečiť strážnou službou alebo iným, SD 

schváleným spôsobom. 

 

Zhotoviteľ nebude demolovať alebo neodstráni žiadne existujúce budovy, stavby alebo iné objekty 

vrátane stromov, bez ohľadu na to, či sú znázornené alebo nie sú znázornené v projekte stavby okrem 

prípadu, že má osobitné inštrukcie od SD. Zhotoviteľ vyvinie maximálne úsilie na ochranu týchto 

objektov proti poškodeniu vrátane domov, budov, plotov alebo stromov, ktoré sa nachádzajú na alebo 

v blízkosti Staveniska. 

 

Počas výstavby musí byť zaistená bezporuchová prevádzka všetkých naďalej prevádzkovaných 

existujúcich inžinierskych sietí. Poklopy uzáverov a ostatných armatúr na dotknutých inžinierskych 

sieťach musí byť stále prístupné a funkčné po celú dobu trvania prác. Zhotoviteľ je povinný realizovať 

všetky potrebné dočasné práce k zabezpečeniu všetkých podzemných vedení (potrubí a inžinierskych 

sietí) v pôvodnom stave. Ich stav po ukončení Prác nesmie byť horší v porovnaní s ich stavom pred 

začatím Prác. 

 

V prípade dočasného odstavenia alebo obtokovania časti objektov vodovodov, stokových sietí alebo 

ČOV Zhotoviteľ zabezpečí čerpaciu a inú techniku vr. napájania a záložných zdrojov napájania 

k zabezpečeniu plynulej prevádzky objektov a zariadení ponechaných v prevádzke a vykoná všetky 

opatrenia k zabráneniu zaplavenia nehnuteľností a okolitého terénu. V prípade obtokovania 

existujúcich technologických zariadení Zhotoviteľ musí súhlas k začatiu búracích prác aj od SD a 

prevádzkovateľa.  

 

Akýkoľvek majetok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Diela bude chránený proti 

poškodeniu, ktoré by mohlo byť spôsobené vozidlami, poklesom pôdy, vibráciou, tlakovou vlnou, atď. 

Akékoľvek spôsobené poškodenie bude odstránené Zhotoviteľom na vlastné náklady tak, aby daný 

objekt bol uvedený do pôvodného stavu.  

 

V prípade, že Práce sa budú vykonávať v blízkosti, cez, pod alebo nad jestvujúcimi objektmi, 

potrubiami, káblovými vedeniami, atď., Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť ich dočasnú podporu, 

ovinutie, zabezpečiť opatrenia proti sadaniu, poškodenia, úniku kvapalín alebo plynu z potrubí alebo 

proti výbuchu alebo inému nebezpečenstvu. 

 

V prípade výskytu úniku kvapalín, poškodenia alebo iného nebezpečenstva Zhotoviteľ bez odkladu 

informuje SD ako aj prevádzkovateľa, títo rozhodnú o vykonaniu potrebného opatrenia k náprave 

vzniknutej situácie. Zhotoviteľ vyhotoví správu s podpornou fotodokumentáciou a potrebnou 

informáciou o nehode. 

 

Poškodené objekty, potrubia, káble a pod. sa uvedú bezodkladne do pôvodného stavu podľa inštrukcií 

SD a majiteľa/správcu/prevádzkovateľa objektu, potrubia alebo vedenia na náklady Zhotoviteľa. 

5.4. SPÄTNÝ ZÁSYP A POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

Všetky prázdne diery/jamy budú vyplnené so zeminou zhutnenou na tú istú mieru zhutnenia aká je 

požadovaná pre výkopy okolo/pod súvisiacimi objektmi a povrch bude upravený k spokojnosti SD.  

5.5. VYPLNENIE A TESNENIE NEPOUŽÍVANÝCH POTRUBÍ 

Úseky nepoužívaných kanalizačných, vodovodných a iných potrubí (nad profil Ø150, vr.) budú mimo 

trasu výkopu vyplnené popolčekovo cementovou suspenziou alebo prostým betónom, potrubia v trase 

výkopu budú vybúrané resp. demontované a uložené na skládku. Oba konce nepoužívaného potrubia 

(najmä nezaplňovaného) budú zabetónované, aby následne nedochádzalo v ich okolí k poklesu pôdy. 
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6. ZEMNÉ PRÁCE 

Navrhovanie a vykonávanie zemných prác stanovuje STN 73 3050. Pri projektovaní zemných prác je 

investor povinný zistiť polohy všetkých inžinierskych sietí a iných prekážok (podzemné priestory, 

staré diela a pod.) z hľadiska ich smerového a hĺbkového uloženia. Projekt stavby musí obsahovať 

vyznačenie inžinierskych sietí a iných prekážok pod zemou, na povrchu a nad zemou. Presné 

vytýčenie však musia overiť a potvrdiť prevádzkovatelia sietí pred začatím zemných prác. 

 

Určujúcim faktorom pri zemných prácach sú geologické podmienky danej lokality v priebehu 

zemných prác. Pred zahájením zemných prác je potrebné preštudovať všetky jestvujúce materiály 

poskytnuté Objednávateľom ohľadne inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu. 

Metóda výkopových prác bude v súlade s opísaným geologickým profilom a údajmi o hladine 

a charakteru podzemných vôd. 

 

Všetky zemné práce treba vykonávať s ohľadom na miestne podmienky a podľa predpisov príslušných 

STN a iných predpisov. Pri vykonávaní výkopových prác musia byť splnené podmienky legislatívy 

platnej v tejto oblasti a platných STN. 

 

Výkopová zemina ani žiadny stavebný materiál nebude skladovaný na plochách štátnych a miestnych 

komunikácií ani na súkromných pozemkoch.  

6.1. PRÍPRAVNÉ PRÁCE 

Zhotoviteľ sa oboznámi s pozíciou všetkých nadzemných a podzemných vedení (vrátane ich prípojok, 

napájacích, ovládacích a signalizačných káblov, uzemnenia a prvkov protikoróznej ochrany) 

v dotknutých lokalitách, ktoré môžu akokoľvek ovplyvniť realizáciu Prác, aj tých, ktoré nie sú 

zakreslené vo Zväzku 5. Zhotoviteľ je zodpovedný za vytýčenie existujúcich vedení a za nahlásenie 

prípadných škôd v dôsledku stavebnej činnosti, ktoré počas a po ukončení Prác ostávajú v užívaní. 

Zhotoviteľ pred začatím Prác je povinný písomne požiadať správcov o vytýčenie inžinierskych sietí 

a potrubí. Vertikálna pozícia alebo overenie polohy dotknutých vedení sa určí opatrným ručným 

výkopom. Všetky náklady spojené s vytyčovaním inžinierskych sietí a overovaním ich polohy ručne 

kopanými sondami znáša Zhotoviteľ a má ich zahrnuté v ponukovej cene. Žiadne zemné práce 

nesmú byť začaté pred vytýčením podzemných vedení a bez súhlasu SD !!! 
 

V prípade potreby (v úsekoch s viacerými IS vedľa seba) Zhotoviteľ zváži nutnosť vykonania 

priečnych overovacích sond za účelom zistenia presnej polohy podzemných vedení. Podľa zistených 

údajov SD rozhodne o nutnosti preložky sietí, alebo sa potvrdí predpoklad, že preložku nie je potrebné 

realizovať. 

 

V úsekoch s porastmi, tieto odstrániť a likvidovať v zmysle platnej legislatívy SR.  

 

V poľnohospodársky využívanom území a v zelených pásoch vykonať skrývku kultúrnej vrstvy pôdy 

do fyziologicky účinnej hĺbky, túto deponovať a po ukončení dočasného záberu použiť na spätnú 

rekultiváciu. 

 

Prípravné práce okrem úkonov uvedených vyššie a podrobnejšie opísaných v PD, zahŕňajú aj 

vyhotovenie digitálnej fotodokumentácie objektov a stavieb v tesnej blízkosti stavebnej ryhy. Počet 

fotografií a detaily záberov sa dohodnú pred začatím fotodokumentácie s SD, ktorý bude prítomný pri 

fotení objektov. Fotodokumentácia sa vyhotoví pri každej stavbe pred, počas a po realizácii prác 

a uloží sa samostatne na CD, ktoré sa v jednej kópii odovzdajú SD a v jednej kópii si ich nechá 

Zhotoviteľ. Tlačená verzia sa bude robiť iba na požiadanie Objednávateľa. 

 

Zhotoviteľa obzvlášť upozorňujeme na to, že prevádzka všetkých ČOV musí byť po celú dobu 

rekonštrukčných prác aspoň čiastočne zabezpečená! Pred začatím prác Zhotoviteľ vyhotoví podrobný 
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harmonogram prác, vrátane nutných provizórií a časových údajov prípadných krátkodobých 

výpadkov. Harmonogram bude odsúhlasený prevádzkovateľom Objednávateľa a SD a bude minimálne 

raz mesačne aktualizovaný. 

6.2. VÝKOPOVÉ PRÁCE 

Triedenie hornín 
Horniny sa triedia podľa obťažnosti ich rozpájania a odoberania do 7 tried podľa STN 73 3050. Za 

lepivé sa považujú horniny s číslom plasticity Ip väčším ako 10. 

 

Vytyčovanie zemných prác 
Pred vykonávaním zemných prác treba priestorovú polohu stavebných objektov vytýčiť vytyčovacími 

značkami a treba ich zaistiť zaisťovacími značkami. Pri vykopávkach sa vytýčenie rohových bodov 

má zabezpečovať lavičkami umiestnenými 1 až 2 m od obrysu výkopu. Na podrobné vytýčenie 

odkopávok a terénnych úprav sa má používať štvorcová sieť. 

 

Svahy líniových stavieb sa majú vytyčovať bodmi vzdialenými od seba podľa viditeľnosti danej 

konfiguráciou terénu s max. odporúčanou vzdialenosťou 20 m.  

 

Obrysy zemných konštrukcií sa majú označovať profilovými lavičkami. Niveleta budúceho násypu sa 

má označiť latovým krížom osadeným pri osovom kolíku. 

 

Výkop rýh a stavebných jám 
Hĺbenie rýh a stavebných jám môže byť ručné alebo strojné, pričom ručné výkopy sa musia 

predpisovať v blízkosti inžinierskych sietí. Pre zeminy zatriedené ako 1-4, výkop môže byť prevedený 

strojne, za predpokladu, že zemina je vhodná pre kladenie potrubia, až do max. hĺbky 10 cm nad 

spodnú hranu konštrukcie alebo spodok rúry. Kyprenie zeminy na dne výkopu nie je dovolené.  

 

V prípade výskytu pieskov a štrkov v stavebných jamách sa výkopové práce musia prispôsobiť 

charakteru týchto nesúdržných materiálov a v prípade, že SD neurčí inak,  ryhy a jamy sa majú hĺbiť 

v max. 10 cm vrstvách aby sa zabránilo sadaniu povrchu a tvorby kavern. V takýchto prípadoch 

Zhotoviteľ je povinný postup prác osobitne vyžiadať súhlas SD.  

 

Zhotoviteľovi nebudú uznané žiadne navyše práce a náklady pri voľbe nesprávneho technologického 

postupu pri hĺbení rýh a stavebných jám. 

 

Pri výskyte nálezu, o ktorom sa nemôže vylúčiť, že ide o historický alebo archeologický nález alebo 

iný dôležitý nález verejného záujmu, treba postupovať podľa platných predpisov a požiadaviek 

stavebného povolenia. 

 

Pri zakladaní objektov je nutné dbať na to, aby základová škára nebola nakyprená a pred vlastným 

uložením podkladových vrstiev bude základová škára zhutnená na mim. DPr = 95 % pokiaľ nie je pri 

jednotlivom SO uvedené inak. 

 

Po otvorení stavebnej jamy a po zhutnení základovej škáry je nutné prizvať pri založení veľkých 

objektov (aktivačné nádrže, strojné zahustenie kalu, atď.) k prevzatiu základovej škáry projektanta-

statika, ktorý zápisom do stavebného denníka dá súhlas k zahájeniu betonáže, prípadne rozhodne 

o ďalších opatreniach. K tomuto prevzatiu Zhotoviteľ doloží písomné a overené výsledky skúšok 

zhutnenia. 

 

Každá základová škára musí byť pred ďalším postupom prác odsúhlasená Stavebným dozorom. Pre 

odsúhlasenie základovej škáry zaistí Zhotoviteľ geologickú dokumentáciu skutočných základových 

pomerov. Pokiaľ vlastnosti zeminy/hornín v základovej škáre nedosahujú parametre predpísané 

v projektovej dokumentácii, navrhne Zhotoviteľ ich vhodnú úpravu a tú odsúhlasí Stavebný dozor. 
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Výkopová zemina z rýh a stavebných jám sa v prípade vhodnosti jej použitia na spätný násyp alebo 

terénne úpravy bude ukladať na dočasné skládky. Pokiaľ zemina nebude vhodná na ďalšie použitie, 

Zhotoviteľ ju dopraví na trvalú skládku. Náklady týkajúce sa likvidácie odpadov a zeminy, vrátane 

nakládky, prevozu, poplatkov za uloženie na skládku atď., má Zhotoviteľ zahrnuté v ponukovej cene. 

 

Nakladanie s ornicou 
Pri stavebných prácach každého druhu sa musí vykonať skrývka kultúrnej vrstvy pôdy. Ornica bude 

odstránená v šírke ryhy a pracovného pásu podľa špecifikácie realizačnej dokumentácie. Ornica bude 

uložená tak, aby mohla byť použitá pri spätnom zásype a aby mohla byť rekultivovaná. Výška skládky 

ornice nemá presahovať 2 m, sklony svahov 1:1,5 až 1:2. 

 

Ornica, ktorá sa stáva nevhodnou zapríčinením zo strany Zhotoviteľa bude Zhotoviteľom nahradená 

vhodnou ornicou na jeho vlastné náklady. 

 

Odvodnenie výkopov 
Výkopy musia byť udržiavané v suchom stave bez hladiny vody bez ohľadu na zdroj vody, aby sa 

budovy mohli zakladať, resp. potrubia mohli klásť v suchých podmienkach. Spôsob odvodnenia 

stavebných jám a rýh bude odsúhlasený SD. V prípade nutnosti čerpať podzemnú vodu pri 

výkopových prácach bude súčasťou prác aj prerokovanie a zaistenie vydania Povolenia k nakladaniu s 

povrchovými, alebo podzemnými vodami (viď Zákon o vodách) na túto manipuláciu s podzemnou 

vodou. Vydanie tohto povolenia si zaistí Zhotoviteľ na vlastné náklady, ktoré má zahrnuté 

v ponukovej cene. 

 

Vo všeobecnosti, ryha sa odvodňuje drenážnymi rúrkami DN 100 až 200 uloženými do zberného 

žliabku alebo do prehĺbenej časti ryhy. Počet žliabkov, profil rúrky, počet rúrok je závislý od prítoku 

do ryhy, pozdĺžneho sklonu a pod. Drenážne rúrky sa obsypú štrkom, piesčitým štrkom rovnakého 

zrna. Na obsyp nie je možné použiť piesok a zahlinený štrk.  

 

Priečny sklon dna ryhy pre uloženie inžinierskych sietí smerom ku zbernému žliabku alebo drenážnej 

rúrke v prehĺbenej časti ryhy má byť min. 3% a dno ryhy sa zasype štrkopieskom v hrúbke min. 15-20 

cm, ktorý zachytenú vodu odvedie smerom k žliabku, resp. k drenážnej rúrke. V prípade, že dolná časť 

ryhy je hĺbená v skale, je možné drenážne rúrky nahradiť kamennou rovnaninou.  

 

Čerpacie agregáty musia byť umiestnené v  čerpacích studniach, počet čerpacích studní musí byť 

zvolený podľa množstva a kvality prenikajúcej podzemnej vody z okolitej zeminy. Odčerpávanie vody 

v prípade trvalého prítoku musí byť zabezpečené 24 hodín denne. Pokiaľ sa ryha odvodňuje, má sa za 

to, že uchádzač má v ponukovej cene zahrnuté aj náklady za prenájom alebo nákup čerpadiel, 

výtlačného potrubia alebo rúr, napojenie na jestvujúce rozvody el. energie, osadenie podružného 

elektromeru, spotrebu elektrickej energie, zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzku, a 

likvidáciu vyčerpanej vody vr. poplatkov a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ je povinný dozerať 

na prevádzku čerpadiel. Kapacita čerpadiel bude v súlade s očakávanými maximálnymi prietokmi 

vyskytujúcich sa počas výstavby. 

 

Znižovanie podzemnej vody v jemných pieskoch, najmä v zastavanom území sa navrhne tak, aby 

nenastalo vyplavovanie alebo odsávanie jemných častíc z okolitej zeminy, prípadne z obsypového 

materiálu. 

 

Pri hĺbkovom znižovaní hladiny podzemnej vody Zhotoviteľ vypracuje v dostatočnom predstihu 

projekt znižovania hladiny podzemnej vody. Tento projekt bude predložený SD k odsúhlaseniu. 

Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady potrebný počet prieskumných vrtov príp. čerpacích skúšok pre 

kvalitné spracovanie projektu znižovania hladiny podzemnej vody. 
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Ak by hrozilo nebezpečenstvo vyplavenia lôžka prúdiacou vodou, treba ju chrániť ílovými alebo 

betónovými hrádzkami, prípadne drenážou. Hrádzky sa robia kolmo na potrubie. Šírka hrádzky v päte 

bude 60 cm, v korune 20 cm a výška nad vrcholom potrubia 30 cm. Umiestnenie hrádzok je také, aby 

koruna nižšie položenej hrádzky bola min. o 5 cm nad vrcholom potrubia pri najbližšej vyššie 

položenej hrádzke. Spodná časť hrádzky sa musí zriadiť pred uložením lôžka a zhotoví sa po úroveň 

lôžka. Horná časť hrádzky za zriadi po uložení potrubia. Ílovitý materiál sa ukladá vo vrstvách hr. 15 

cm a zhutňuje sa. Pri betónových hrádzkach je nutné zabezpečiť dilatáciu potrubia. 

 

Osadzovanie a prevádzkovanie dočasných čerpadiel na odvodnenie stavebných jám počas výstavby je 

v plnej zodpovednosti Zhotoviteľa, nakoľko znižovanie podzemnej vody nie je možné striktne 

predpísať v rozsahu čerpaného množstva a ani v dĺžke čerpania, pretože tieto hodnoty závisia na 

zvolenej technológii výstavby (zhotoviteľom zvolenej dĺžky výstavby a tým aj dĺžky dielčích čerpaní 

z týchto úsekov). Povinnosťou Zhotoviteľa je všetky náklady (náklady na čerpaciu techniku, 

prevádzkové náklady čerpania, zaistenie  el. energie vr. záložných zdrojov, výtlaky, poplatky atď.) na 

znižovanie hladiny podzemnej vody zahrnúť v ponuke. Všetky potrebné podklady, ktoré Zhotoviteľ 

potrebuje k oceneniu tohto opatrenia (výšky hladiny podzemnej vody, geológia, vzdialenosti, atď.), sú 

obsiahnuté v tejto dokumentácii.  

 

Prípadné dažďové vody budú vyčerpávané kalovými čerpadlami.  

 

Pri súčasnej výstavbe dvoch potrubí v súbehu sa predpokladá spoločné odvodenie oboch výkopov 

v hlbšej ryhe a spoločné čerpanie vôd. 

 

Prípadnú inštalovanú pozdĺžnu odvodňovaciu drenáž na dne výkopu inžinierskych sietí musí 

Zhotoviteľ po ukončení stavby zaslepiť a vrstvy podložia uviesť do pôvodného stavu. Po skončení 

stavby nesmie zostať v podzemí žiadny pozdĺžny ani priečny odvodňovací prvok, ktorý by mohol 

ovplyvňovať prúdenie podzemnej vody v danom území. 

 

V miestach, kde bude kanalizácia resp. vodovod vedený pod hladinou podzemnej vody bude po 

každých 150 m osadená tesniaca prepážka v ryhe. Existujúca zemina bude nahradená priepustnými 

nesúdržnými zeminami (obsypy respektíve spätné zásypy, tieto zeminy môžu plniť funkciu drénov 

a ovplyvniť prúdenie podzemnej vody na území. Tesniace prepážky budú osadené pod základové 

škáry na šírku ryhy a dĺžku 1 m, výška tesniaceho prvku bude 1 m nad ustálenou hladinou podzemnej 

vody. Mimo komunikácie sa tesniace prepážky budú používať z ílovitej zeminy, v komunikáciách sa 

budú používať z hubeného betónu. Pri betónových tesniacich prepážkach je nutné zaistiť dilatáciu 

potrubia. 

 

V prípade preseknutia jestvujúcich drenážnych potrubí pri výkope ryhy (dá sa očakávať najmä 

v extraviláne) je Zhotoviteľ povinný po zásype drenáž obnoviť do pôvodného stavu.  

6.3. ZABEZPEČENIE VÝKOPOV 

Ryhy a stavebné jamy treba zabezpečiť pažením podľa STN 73 3050 a v zmysle platných predpisov 

o bezpečnosti práce uvedených v kapitole 3. Zhotoviteľ zaistí paženie stien výkopov všade tam, kde je 

to nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti práce a stability stien a okolia, kde je to predpísané realizačnou 

dokumentáciou, alebo určené SD. Zvislé steny výkopov sa musia zabezpečiť proti zavaleniu pri hĺbke 

väčšej ako 1.3 m v zastavanom území a 1.5 m v nezastavanom území. S ohľadom na stav zeminy 

(posúdi SD) sa táto hĺbka môže znížiť na 70 cm. Ak sa počíta so vstupom pracovníkov do týchto rýh, 

musia mať svetlú šírku najmenej 80 cm. 

 

Zabezpečovanie výkopov sa vykonáva nasledovnými druhmi paženia: 

 príložné – pri suchých, málo stlačiteľných horninách súdržných 

 záťažné – tam, kde sa očakávajú vyššie zemné tlaky a s ohľadom na stabilitu steny výkopu je 

potrebné pažiny spúšťať zároveň s hĺbením (čiastočne súdržné zeminy) 
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 celoplošné tabuľové pažiace systémy – v nesúdržných horninách 

 oceľová štetovnicová stena – v silne stlačiteľných horninách a v nesúdržných horninách pod 

hladinou podzemnej vody. 

 

Pri strojovom hĺbení sú vhodné prenosné tabuľové pažiace systémy. 

 

V nesúdržných zeminách alebo zeminách s vysokou hladinou podzemnej vody sa ryhy musia 

zabezpečiť aj pri menších hĺbkach. V prípade väčších hĺbok alebo nepriaznivých geologických 

pomerov sa použijú štetovnicové steny. Ich použitie môže vo výnimočných prípadoch (bezpečnosť 

prác) nariadiť aj SD. 

 

Paženie musí byť navrhnuté tak, aby zaisťovalo bezpečnosť pracujúcich pod stenami výkopov, 

zabránilo poklesu okolitého územia, znemožnilo zosúvanie stien výkopov, a aby zabránilo ohrozeniu 

stability hotových alebo budovaných objektov v susedstve. 

 

Zhotoviteľ prispôsobí technologický postup použitia mechanizmov, paženia a samotného vykonávania 

daným miestnym podmienkam. Prípadne prijme potrebné opatrenia pre statické zaistenie okolitých 

objektov. Za všetky škody a následky škôd spôsobené nedostatočným statickým zaistením zodpovedá 

Zhotoviteľ. 

 

Zhotoviteľ je zodpovedný za konkrétny návrh druhu paženia a zabezpečenia výkopov. 

Zabezpečenie výkopov za každých okolností však musí zodpovedať spôsobu vykonávania prác, 

hĺbke ryhy, druhu zeminy, blízkosti susedných objektov, výskytu HPV a inž. sietí v ryhe, 

bezpečnostným predpisom a technologickým pravidlám. Návrh paženia pre rôzne typy prác 

musí byť obsiahnutý v Dokumentácii Zhotoviteľa. 

 

Ak sa stabilita horniny zmení v priebehu prác, je potrebné druh a rozsah paženia upraviť podľa 

skutočných pomerov. V prípade väčších hĺbok (viac ako 2 m) je Zhotoviteľ povinný vykonať statické 

výpočty, ktoré pred používaním daného druhu paženia musí schváliť Stavebný dozor. 

 

Uchádzači pri zostavovaní ponuky sú povinní podrobne sa oboznámiť s geologickými pomermi 

(IGP), technickým návrhom ako aj s ostatnými okolnosťami a rizikami, ktoré môžu vplývať na 

výber druhu paženia. Súťažné podklady nedefinujú typ paženia alebo ho definujú orientačne 

a je na Zhotoviteľovi aký typ navrhne a použije (v súlade s platnou legislatívou ohľadne ochrany 

zdravia a bezpečnosti pri práci). Preto Objednávateľ za žiadnych okolností nebude uznávať 

navyše požiadavky a prípadné navyše náklady pri nutnosti použitia drahších pažiacich 

systémov, napr. pri výskyte štrkov, zvýšenej hladiny podzemnej vody, v stiesnených pomeroch 

v štátnych cestách, pri križovaní sietí, vodných tokov, železníc, štartovacích jamách pretlakov 

a pod.  

 

Pri prácach na svahoch so sklonom väčším ako 1:1 alebo hĺbke väčšej ako 3 m sa musia vykonať 

opatrenia proti skĺznutiu pracovníkov alebo zosunutiu materiálov. Svahy a dná výkopov v zastavanom 

území, ktorých stabilita je zaťažením, prípadne prevádzkovaním jestvujúcich objektov ohrozená, 

musia byť zabezpečené tak, aby objekty a ak je to nevyhnutné, aj ich prevádzka neboli počas 

vykopávky ohrozené zosuvom a aby bola zachovaná bezpečnosť výkopových prác. 

 

Potrubia, vedenia, káble, ktoré boli pri výkopových prácach odkryté sa musia zabezpečiť proti 

sadaniu, vybočeniu alebo rozpojeniu. 

 

Podzemné stavby sa musia vykonávať v súlade s realizačnou dokumentáciou a predpísaného 

technologického predpisu. Projekt musí riešiť technologický postup prác, dopravu zeminy prípadne 

iných materiálov, odvodnenie stavebnej jamy, vetranie, zaplavenie. Zvláštna pozornosť sa musí 

venovať zabezpečeniu objektov na povrchu proti sadaniu.  
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Vrtné práce sa môžu vykonávať len v súlade s projektom stavby. Treba dbať nato, aby sa neporušili 

podzemné objekty, vedenia a pod. Vrtná súprava ako aj zoznam vyškolených pracovníkov musí byť 

schválený SD. Pretláčanie sa vykonáva pomocou pretláčacieho zariadenia. Pri pretláčaní rúr sa v nich 

nesmú zdržiavať pracovníci. 

 

V prípade použitia pretláčania oceľovej chráničky sa štartovacia jama zabezpečí záťažným pažením 

(napr. Union pažnice s opornými rámami z "I" valcovaných profilov 400 mm). Pretláčanie sa vykoná 

medzi štartovacími jamami priamo. Štartovacie jamy sa využijú na osadenie šachiet. 

 

Pri súčasnej výstavbe dvoch potrubí v súbehu sa predpokladá spoločné paženie pre obidve ryhy, 

pokiaľ rozdiel hĺbok rýh neprevyšuje cca 1 m.  

 

Po ukončení prác bude paženie a jeho zaistenie odstránené, pokiaľ nie je realizačnou dokumentáciou 

alebo SD stanovené inak. Odstránenie sa vykoná takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu povrchu 

alebo časti novej konštrukcie a rozvoľneniu zhutneného obsypu rúr. 

6.4. ZÁSYPY A NÁSYPY 

Spätný zásyp a zhutnenie sypaniny budú vykonávané v predpísaných vrstvách podľa materiálu 

potrubia a v súlade s ustanoveniami STN 73 3050 a ďalšími súvisiacimi normami ako napr. STN 73 

6133:2010-4, STN 72 1001, STN 72 1015, STN 72 1018 a pod. STN 72 1001 stanovuje zásady 

jednotného pomenovania a opisu hornín v inžinierskej geológii. 

 

Pri situovaní potrubí v komunikáciách je nutné dodržiavať pri práci základné zásady, aby 

nedochádzalo k vznikom porúch v ceste z dôvodu nedodržania technologickej disciplíny. Je základnou 

povinnosťou Zhotoviteľa stavby tieto zásady dodržiavať, sústavne sledovať a vyhodnocovať podľa 

okamžitej situácie na Stavenisku. 

 

Zásyp sa urobí SD odsúhlasenou hutniteľnou sypaninou hutnenou po vrstvách (max. 20 cm). Vlhkosť 

zeminy pri hutnení sa nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac 

ako 3%, u spraše a sprašových hlín nesmie vlhkosť pri  hutnení klesnúť pod optimálnu hodnotu o viac 

ako 2%. Mocnosť ukladaných vrstiev je potrebné prispôsobiť použitej hutniacej technike, šírke ryhy 

a zhutniteľnosti materiálu. 

 

Do zásypu sa nesmú použiť organické zeminy, bahná, rašelina, humus a ornica s obsahom 

organických látok väčším ako 6% suchej objemovej hmotnosti častíc pod 2mm (ISO/CD 14688-2). 

Toto ustanovenie neplatí pre povrchové úpravy zásypov (ohumusovanie). 

 

V štátnych cestách bude pre spätný zásyp použitý hutnený štrkopiesok alebo betónový recyklát 

v celej výške zásypu, pokiaľ rozkopávkové povolenie neurčuje inak.  

 

Na spätný zásyp v miestnych komunikáciách a pojazdných plochách bude používaný iba 

Stavebným dozorom schválený vhodný, nesúdržný materiál. Vhodný materiál je špecifikovaný 

nižšie.  

 

V zelenom páse sa zásyp rýh a jám bude vykonávať vykopanou zeminou v súlade 

s technologickým postupom výrobcu. 

 

Bez úprav alebo zvláštnych opatrení nie je možné používať ako zásyp: 

 zasolené horniny s obsahom rozpustených solí nad 10% 

 objemové nestále zeminy a horniny (nasiakavé íly a ílovité bridlice), u ktorých pri bežných 

klimatických podmienkach dochádza k objemovým zmenám väčším ako 3% 

 íly s medzou tekutosti vyššou ako 60% alebo indexom plasticity vyšším ako 40% 

 ílovité zeminy s indexom konzistencie menším než 0,5 
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 skalné horniny, u ktorých dochádza pôsobením klimatických vplyvov a zaťaženia počas 

životnosti zásypu k deformáciám (napr. rozpadové ílovce a pod.) 

 

Pokiaľ v popise položky nie je uvedené inak, budú násypy a zásypy vykonávané nasledovne: Do 

násypov a zásypov budú použité iba zeminy vhodné podľa STN 73 6133:2010-4. 

6.5. ZHUTŇOVANIE 

Násypy a zásypy v komunikácii budú zhutnené podľa nasledujúcich kritérií: 

a) súdržná zemina: 

 v telese násypu (mimo aktívnej zóny):   D = 95% Proctor standard 

 v podloží násypu:     D = 92% Proctor standard 

b) hrubozrnná (zmesná) zemina (GW,GP,G-F,SW,SP,S-F): 

 v telese násypu (mimo aktívnej zóny):   D = 97% Proctor standard 

 v podloží násypu:     D = 92% Proctor standard 

c) nesúdržná zemina v násype a v podloží násypu: 

 štrkovitá zemina (GW,GP,G-F):  ID=0,75 

 piesčitá zemina (SW,SP,S-F):   ID=0,80 

 v prípade, že štrkovitá a piesčitá zemina typu G-F a S-F má plastickú prímes (IP>0), platia 

kritériá v bode b) 

d) kamenitá sypanina podla STN 73 6133:2010-4 

 0,5% hrúbky zhutňovanej vrstvy pri dosiahnutí technologických podmienok zhutňovania, 

overených zhutňovacou skúškou. 

 

V celej mocnosti aktívnej zóny (v zmysle STN 73 6133:2010-4) musí byť dodržaná predpísaná miera 

zhutnenia najmenej 100% Proctor standard. Na pláni musí byť dosiahnutá najmenšia hodnota modulu 

pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu Edef,2=45MPa stanoveného podľa STN 73 6133:2010-4. 

Pláňou sa rozumie horná plocha násypu. Pre budovanie násypu musí byť predpísaný technologický 

postup a násyp sa musí budovať pod dohľadom odborného dozoru. Pri návrhu, realizácií, kontrole 

a preberaniu násypu je potrebné dodržať STN 73 6133:2010-4. 

 

Mimo komunikáciu sú požiadavky na hutnenie v podloží rovnaké, ako pri uložení v komunikácii. 

Požadované hutnenie násypu a zásypu je D = 80% Proctor standard. 

 

Zhutňovanie bude vykonávané prostredníctvom vhodného strojného zariadenia vo vrstvách 

predpísaných vo výkresovej časti - maximálne 30 cm. Obsyp potrubia sa musí vykonávať súčasne 

po obidvoch stranách objektu, aby nedochádzalo k nerovnomerným tlakom. Hutnenie v blízkosti 

objektu sa musí vykonávať takým spôsobom, aby nedochádzalo k vybočeniu alebo poškodeniu 

potrubia, poškodeniu izolácie atď. Paženie a iné pomocné zariadenia musia byť pred spätným 

zásypom odstránené, resp. vyťahované postupne pri súčasnom zhutňovaní. 

 

Voľba zhutňovacích prostriedkov a technologických parametrov zhutňovania (hrúbka, vrstvy, typ 

zhutňovacieho prostriedku, počet a rýchlosť zhutňovacích cyklov, atď.) je na Zhotoviteľovi a bude 

odsúhlasená SD podľa vlastností sypaniny a požadovanej miery zhutňovania. V závažných prípadoch 

sa miera zhutnenia a technológia zhutnenia stanoví podľa výsledku zhutňovacieho pokusu. 

 

Počas realizácie násypu je potrebné vykonávať pravidelné skúšky v zmysle STN 773 6133. Pri 

zhutňovaní sypaniny, ak to nebude inak špecifikované, sa kontroluje: 

 vhodnosť sypaniny 

 hrúbka sypanej vrstvy, počet pojazdov a ďalšie technologické parametre zhutňovania 

 dosiahnuté zhutňovanie hodnotou relatívnej uľahlosti ID podľa STN 721018 
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Sústavne (rozumie sa i na jednotlivých vrstvách zásypu) je nutné vykonávať potrebné skúšky 

zhutnenia, počet skúšok podľa príslušnej STN 73 6133:2010-4, jedná sa o základný predpoklad kvality 

diela. 

 

Kontrolné skúšky miery zhutnenia sa budú vykonávať najmä na miestach, kde je pochybnosť, že 

nebola dodržaná kvalita zhutnenia, resp. neboli dodržané parametre zhutňovania predpísané 

projektom. Miesta na vykonávanie skúšok miery zhutnenia určí SD. 

 

Kontrola správnosti zhutnenia - kontrola ovality bude vykonaná vhodným zariadením (videokamerou) 

v celom rozsahu uloženého potrubia v rámci vykonávania skúšok tesnosti. 

 

Kontrola zhutnenia pri nesúdržných materiáloch z odobratých vzoriek sa bude vykonávať z každých 

začatých 2000 m3, pokiaľ nebudú projektom stanovené prísnejšie požiadavky. Pri nepriamych 

metódach určí početnosť skúšok projekt, resp. ak tomu tak nie je, je potrebné zvýšiť početnosť skúšok 

pri nepriamych metódach najmenej na trojnásobok početnosti priamych metód. Kontrolu miery 

zhutnenia pomocou nepriamych metód stanovuje STN 73 6133:2010-4. 

 

Preberanie výsledkov kontrolných skúšok miery zhutnenia sa vykonáva podľa STN 73 6133:2010-4. 

O skúške zhutňovania sa vyhotoví protokol o skúške, ktorý bude priložený k dokumentácii 

Zhotoviteľa pri preberaní stavby. V prípade nevyhovujúceho výsledku skúšky, reprezentujúcej 

stanovený objem zeminy, je Zhotoviteľ povinný  nevyhovujúcu vrstvu (časť objektu) dohutniť, 

upraviť alebo vymeniť na svoje náklady tak, aby sa dosiahli predpísané kritéria. Sypaninu je nutné 

vymeniť vtedy, keď  ďalším zhutňovaním alebo úpravou nie je možné dosiahnuť požadovanú mieru 

zhutnenia. 

6.6. PRETLÁČANIE POTRUBÍ 

Pokiaľ Objednávateľ predpisuje pretláčanie, Zhotoviteľ bude povinný voliť vhodnú metódu pretlaku 

a odovzdať SD písomnú dokumentáciu technologického postupu. Metóda pretláčania musí zabezpečiť 

podmienky stanovené vo vyjadrení správcu a vodoprávného povolenia. Predpokladá sa, že iné metódy 

budú zvolené pre menšie priemery rúr DN32-200 (mikrotunelovanie) a iné na zhotovenie pretlakov 

väčších dimenzií DN 400-800 v OC chráničkách s vymedzovacími krúžkami. Chráničky pre uloženie 

potrubia DN300-400 budú oceľové, potrubie bude v chráničkách uložené v kľzných obímkach a bude 

v chráničkách zabetónované (C12/15).. Má sa za to, že náklady na zemné práce (vrátane zhotovenia 

štartovacích a manipulačných jám, ich paženia, atď.) sú zahrnuté v ponukovej cene, podobne ako 

všetky súčasti pretlakov (chráničky akéhokoľvek materiálu a rozmeru, manžety, vymedzovacie 

krúžky, injektáž, nátery a pod.). 
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7. ZAKLADANIE STAVIEB 

7.1. ZÁSADY NÁVRHU 

Zásady návrhu, statického výpočtu a konštrukčného riešenia základových konštrukcií musia byť 

v súlade s platnou legislatívou a STN v odbore pozemných stavieb, geotechniky, zakladania stavieb a 

betónových konštrukcií. 

 

Požiadavky na geotechnický návrh sa majú riadiť najmä ustanoveniami STN EN 1997– Eurokód 7 a 

majú vychádzať: 

 z druhu a veľkosti konštrukcie 

 z podmienok stavby vzhľadom k jej okoliu 

 zo základových pomerov 

 z hladiny podzemnej vody 

 zo seizmicity územia 

 z vplyvu prírodného prostredia na stavbu a naopak (hydrológia, povrchová voda, sezónne 

zmeny vlhkosti, poklese územia, atď.) 

 

Postupuje sa podľa zložitosti základových pomerov, podľa náročnosti konštrukcií a podľa stupňa 

projektovej prípravy. 

 

V prípade nedodržania minimálnych hĺbok uloženia Zhotoviteľ zabezpečí iný vhodný spôsob uloženia 

po odsúhlasením stavebným dozorom. 

7.2. ZÁKLADOVÁ PÔDA 

Kategorizáciu základovej pôdy pod plošnými základmi ustanovuje STN 73 1001, pod pilótovými 

základmi STN 73 1002 a STN 73 1002/Z1. 

 

V rámci projektu je podľa geologického prieskumu posúdená vhodnosť spôsobu založenia stavebných 

objektov, tzn. že základová pôda nebude podľa geologického prieskumu namáhaná na medzu 

únosnosti. Dodávateľ musí po odkrytí základovej škáry znovu posúdiť vhodnosť spôsobu založenia 

podľa skutočných základových pomerov. Tzn., že na základe mechanických vlastností odkrytej 

základovej pôdy pod celým objektom urobí výpočet namáhania základovej pôdy podľa medzných 

stavov. Základová pôda nesmie byť namáhaná na medzu svojej únosnosti. Stupeň namáhania 

základovej pôdy q= 2/3 qmax. 

 

Výmena zeminy 

V prípade, že základová škára zasahuje do menej únosného profilu zeminy, alebo v prípade 

očakávaného značného zaťaženia základovej škáry, je navrhnutá výmena príslušnej hrúbky zeminy za 

profil z drveného kameňa frakcie 16-32 (popr. frakcie 32-64). Takto vytvorený vankúš bude riadne 

zhutnený na hodnotu na 100 % P.S. alebo na mieru zhutnenia ID = 0,85. 

 

Podkladový betón 

Na zhutnenú základovú škáru alebo vrstvu z drveného kameňa bude vytvorená doska podkladového 

betónu C12/15 hr. 100mm a viacej – podľa požiadaviek na zakladanie jednotlivých objektov. Na tieto 

podkladové vrstvy bude následne vyhotovená vlastná železobetónová konštrukcia objektov. 

 

Klzná vrstva 

Pri betonáži plošne rozsiahlych základových konštrukcií uložiť na podkladový betón klznú separačnú 

vrstvu: lepenka A-400H. 

 

Ostatné pokyny 
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Železobetónové konštrukcie betónovať vždy na vyrovnanej a zatvrdnutej vrstve podkladového betónu. 

Je nutné zaistiť stabilitu podzemných objektov proti vyplaveniu vplyvom tlaku podzemnej vody. 

7.3. HĹBKA ZALOŽENIA 

Hĺbka založenia vonkajších konštrukcií s horizontálnymi základmi musí byť taká aby zemina pod 

základmi nepremŕzala. Základová škára teda musí ležať v nezamŕzajúcej hĺbke.  

 

U stavieb s podzemným podlažím a u vertikálnych základov sa dosiahne nezamŕzajúca hĺbka 

základovej škáry automaticky. U stavieb bez podzemného založenia a s horizontálnymi základmi musí 

byť rešpektovaná min. hĺbka 800 mm. Táto hĺbka vyhovuje sypkým zeminám, pri súdržných zeminách 

sa odporúča jej zväčšenie na 1000 mm. 
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8. HYDROIZOLÁCIE 

Hydroizolácia chráni stavebné Dielo pred pôsobením zemnej vlhkosti a vody. Návrh hydroizolácie 

musí vychádzať z podrobného geologického a hydrogeologického prieskumu, ktorá musí obsahovať 

údaje o narazenej a ustálenej HPV, ďalej o chemickom zložení podzemnej vody. 

 

Hydroizolačnú vrstvu tvorí  

 podkladová vrstva 

 hydroizolačný povlak 

 ochranná vrstva. 

8.1. POŽIADAVKY NA PODKLADNÚ VRSTVU 

Vodorovná a šikmá izolačná vrstva sa pokladá na podkladnú betónovú vrstvu alebo základovú 

konštrukciu. Podkladový betón sa podľa potreby môže vyrovnať vyrovnávajúcim poterom 

k vytvoreniu rovnej plochy k pokládke asfaltových lepeniek. Nerovnosť podkladu na 2 m nesmie byť 

viac ako 5 mm.  

 

Pod zvislú hydroizolačnú vrstvu treba zhotoviť podklad z tehál, betónu alebo železobetónu v prípade, 

že sa izolačná vrstva kladie z vnútornej strany objektu. Ak sa izolácia kladie z vonkajšej strany 

objektu, potom podklad tvorí murivo suterénu.  

 

Podklad musí byť v každom prípade suchý, čistý, pevný a nesmie obsahovať ostré výstupky, aby sa 

zabránilo prederaveniu asfaltových pásov. Taktiež nesmie obsahovať dutinky alebo zlomy. Rohy 

musia byť zaoblené.  

8.2. HYDROIZOLAČNÉ ASFALTOVÉ PÁSY 

Hydroizolačné materiály majú dominantnú hydroizolačnú funkciu. Z hľadiska materiálu môžu byť 

povlakové vyhotovené na báze asfaltových pásov, fólií alebo náterových hmôt. Základom je však 

nosná vložka, ktorá je opatrená krycou vrstvou.  

 

Základom asfaltových lepeniek je nosná vrstva, ktorá je obojstranne obalená krycou asfaltovou 

vrstvou. Rozdelenie asfaltových pásov a hydroizolačných fólií určuje STN 73 1901. 

 

Asfaltové pásy typu A: základnou vrstvou je strojná handrová lepenka s hmotnosťou 330 alebo 500 

g/m2 bez krycej asfaltovej vrstvy. Na hydroizolačné účely sú prakticky nevhodné, pretože sú nasiakavé 

a málo odolné proti hnitiu. 

 

Asfaltové pásy typu R: základná nosná vložka je opatrená obojstrannou krycou asfaltovou vrstvou hr. 

do 1 mm. Hydroizolačná vrstva sa zhotovuje na suchý podklad opatrený penetračným náterom, pričom 

sa aplikuje viac vrstiev lepenky do horúceho asfaltového náteru a práce končia vrchným náterom celej 

skladby. 

 

Asfaltové pásy typu S: základná nosná vložka je opatrená obojstrannou krycou asfaltovou vrstvou hr. 

viac ako 1 mm. Ich väčšia hrúbka umožňuje ich natavovanie na podklad. Sú vhodné na izolovanie 

základov a celej spodnej stavby proti zemnej vlhkosti a proti vode, niektoré typy aj proti tlakovej 

vode. Najnovšie typy sú modifikované kaučukom s obsahom minerálnych plnidiel.  

 

Samolepiace pásy: nemajú nosnú vložku a ich spodná strana je opatrená samolepiacou vrstvou 

chránenou silikónovým papierom. Zabudovávajú sa za studena. Prekrytie pásov má byť min. 80 mm 

v pozdĺžnom smere a 150 mm v priečnom smere. Práce s týmito pásmi je možné prevádzať pri teplote 

vzduchu min. 15 stupňov. Pri nižších teplotách je potrebné pás aj podklad nahriať teplým vzduchom. 
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Samolepiace pásy sa používajú najmä v tých podmienkach, kde naťahovanie iných pásov je nevhodné. 

Výhodne sa používajú pri izolovaní podzemných garáží a priestorov, vodných nádrží a pod. Prekrytie 

jednotlivých pásov sa odporúča min. 100 mm. 

8.3. POŽIADAVKY NA OCHRANNÚ VRSTVU 

Ochranná vrstva chráni hydroizolačnú vrstvu pred nepriaznivými vplyvmi. Vodorovnú a šikmú 

izoláciu (do 45 stupňov sklonu ) chránime cementovým poterom hr. min. 30 mm alebo oddilatovanou 

betónovou mazaninou hr. min. 30 mm, max. 80 mm. Ak je hydroizolácia proti zemnej vlhkosti 

chránená priamo podlahou, potom nemusí na ňu prísť mazanina. 

 

Izolačná vrstva, na ktorú má byť položená betónová doska musí byť chránená mazaninou hr. 30 mm 

pri doske hrubej do 200 mm a hr. 50 mm pri doske hrubej do 600 mm. Pri hrubších doskách sa hrúbka 

mazaniny navrhuje 80 mm. 

 

Asfaltová izolácia nesmie byť namáhaná ťahom, šmykom alebo strihom. Maximálny tlak na asfaltové 

pásy, ktoré chránia konštrukciu pred zmenou vlhkosťou je 0.5 MPa. Hydroizolácia sa navrhuje z tej 

strany odkiaľ pôsobí hydrostatický tlak.  

 

Zvláštne požiadavky sa kladú na ochrannú vrstvu proti mechanickému poškodeniu zvislých 

hydroizolačných vrstiev. Ak projektová dokumentácia nestanovuje inak, tie treba chrániť tehlovou 

prímurovkou z plných tehál hr. 100 mm pred zásypom zeminou. Prímurovku treba vo vzdialenostiach 

max. 6 m oddilatovať. Môžu sa použiť aj gumové dosky min. hr. 7 mm, plastové dosky min. hr. 3 mm. 

Ďalej je možné použiť aj geotextílie o plošnej hmotnosti min. 800 g/m2, za predpokladu, že zásyp bude 

zhotovený z ťaženého štrkopiesku bez ostro hranných prímesí, ukladaného spôsobom vylučujúcim 

poškodenie izolácie. 

8.4. HYDROIZOLÁCIA PROTI AGRESÍVNEJ VODE 

Ak je podzemná voda agresívna v zmysle STN EN 206-1 a STN EN 13670, musí byť voči jej účinkom 

chránený nie len samotný hydroizolačný povlak ale aj ochranná vrstva tohto povlaku. Návrh ochrannej 

vrstvy v tomto prípade sa riadi ustanoveniami STN EN 206-1 a STN EN 13670. 

 

Agresívne prostredie rozlišujeme ako mierne, stredne a silne agresívne. V prípade, ak sa agresivita 

prostredia posudzuje podľa vyše uvedených noriem, platia nasledujúce pravidlá pre ochranu 

betónových konštrukcií proti agresívnej vode. Ak sa agresivita prostredia posudzuje podľa novej 

normy STN EN 206-1, musí byť v súlade s touto normou urobený aj návrh, výroba, uloženie a 

ošetrovanie betónu, a potom sa aj ochrana betónových konštrukcií proti agresívnemu prostrediu riadi 

touto novou normou. 

 

Mierne agresívne prostredie: robí sa primárna ochrana betónu, resp. železobetónu alebo maltových 

zmesí. Pri betónových konštrukciách táto ochrana spočíva vo voľbe vhodných cementov, zhotovenia 

vodostavebného betónu a hrubšej krycej vrstvy výstuže. V prípade tehlovej prímurovky volíme ostro 

pálené plné tehly, ktoré sa osadzujú do špeciálnej malty alebo tmelu. 

 

Stredne a silne agresívne prostredie: V týchto prostrediach primárna ochrana nepostačuje a treba 

zhotoviť aj sekundárnu ochranu za pomoci ďalšej hydroizolácie buď pomocou asfaltových náterov 

(zvislé a šikmé plochy) alebo vrstvou liateho asfaltu (vodorovné plochy). Použiť sa môžu aj tehly 

odolné kyslému prostrediu, ktoré sa osadzujú do asfalto-cementového tmelu.  

 

Pri výskyte prúdiacej agresívnej vody sa používajú na zabránenie prístupu takej vody k stavebnej 

konštrukcii ílom.  
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9. BETONÁRSKE PRÁCE A PRÁCE SO ŽELEZOBETÓNOM 

9.1. DRUHY BETÓNU A VODOSTAVEBNÝ BETÓN 

Označenie akosti betónu je v súlade s STN EN 206-1. Pre jednoznačnosť ohľadne značenia 

vodostavebných betónov a počtu zmrazovacích cyklov v norme STN EN 206-1 je za označením 

doplnená požiadavka na betón podľa bývalej normy STN 72 1200.  

Pokiaľ nie pri jednotlivých SO uvedené inak, sú použité nasledujúce kvality betónov: 

 

Oblasť použitia 

Označenie betónu podľa STN EN 

206-1 

Chudé betóny (rušenie existujúcej kanalizácie) C 8/10 

Podkladový betón C 12/15 

Obetónovanie objektov C 12/15 

Kotviace bloky C 12/15 

Betónové sedlo C 12/15 

Výplňový betón v suchých komorách C 20/25 

Základy (nevystužené) C 12/15 

Suché komory C 25/30 

Nádrže, šachty, jímky a komory s odpadovou vodou C 30/37 XA2 XF3 (HV4 T100) 

Výplňový betón v odpadovej vode (obložený) C 20/25 

Výplňový betón v odpadovej vode (v častom styku s odpadovou 

vodou) C 30/37 XA2 XF3 (T100) 

 

Betóny v styku s odpadovou vodou musia byť vyhotovené v kvalite min. XA2. V tomto prípade musí 

byť použitý betón v min. tr. C30/37 (okrem podkladových betónov a betónov na obetónovanie. Toto 

ustanovenie platí taktiež pre prefabrikované diely napr. skruže. 

9.2. SPOJIVÁ 

Všeobecne 
Kompozícia betónu musí spĺňať požiadavky STN EN 206-1. byť oznámená SD na základe jeho 

požiadavky. V prípade, že je použitý betón, ktorý nie je v súlade s normovanými charakteristikami, je 

treba vyžiadať súhlas SD. Požiadavky obsiahnuté v slovenských technických normách týkajúce sa 

odolnosti voči agresivite musia byť dodržiavané. 

 

Typ cementu 
Bude použitý typ cementu v súlade so špecifikáciou uvedenou v týchto požiadavkách alebo podľa 

nariadenia SD. Na výrobu betónu, ktorý bude v kontakte so splaškovou a odpadovou vodou alebo 

vystavený vlhkému prostrediu alebo atmosfére, bude používaný iba cement odolný síranom, pokiaľ to 

nie je inak schválené SD. Portlandský cement bude použitý u všetkých ostatných betónov, pokiaľ to 

nie je inak schválené SD. 

 

Na výrobu vodostavebného betónu sa používajú cementy vyhovujúce požiadavkám STN P ENV 197-

1: 

 portlandský troskový cement s označením CEM II/A-S a CEM II/B-S, vhodný pre betóny so 

zvýšenou odolnosťou proti korózii 

 vysokopecný cement s označením CEM III/A, CEM III/B a CEM III/C, vhodný pre masívne 

a stredne masívne konštrukcie 

 vysokopecný cement s označením CEM III/B, CEM III/C vyznačujúci sa odolnosťou proti 

síranom a vhodný pre betóny odolné proti síranovej agresii 
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 portlandský cement s označením CEM I, ktorý je vhodný v podmienkach zimnej betonáže 

a pre tenkostenné betóny odolné proti opätovným účinkom mrazu (mrazuvzdorné) 

 

Dodávka a skladovanie cementu 
Pre dopravu a skladovanie cementu platia ustanovenia STN EN 197-1.  

 

Pred objednávkou cementu alebo dodávkou cementu na Stavenisko, Zhotoviteľ predloží SD na 

schválenie podrobný zoznam zdrojov, krajiny alebo krajín pôvodu a obchodné mená výrobcov 

cementu. 

 

Cement bude dodávaný v silách, veľkoobjemových kontajneroch alebo v uzavretých papierových 

vreciach podľa množstva a miesta výkonu prác. V prípade, že cement bude dovážaný na Stavenisko 

v silách nákladnými autami alebo inými vozidlami tento bude primerane chránený proti počasiu a proti 

znečisteniu prachom, pieskom alebo akýmikoľvek organickými materiálmi. Akýkoľvek cement 

o ktorom bude dokázané, že bol poškodený vodou bude pri dodávke SD odmietnutý. 

 

Všetok cement s výnimkou cementu skladovaného v silách, bude chránený pred poveternostnými 

podmienkami, bude skladovaný vo vodotesnej a primerane vzduchotesnej budove používanej 

výhradne pre tento účel. Podlahy budovy budú zdvihnuté prinajmenšom 300 mm nad úroveň zeme aby 

sa zabránilo absorpcii vlhkosti. 

 

Odmietnutie cementu 
Napriek dodanému skúšobnému certifikátu SD môže odmietnuť akýkoľvek cement ako následok 

ďalších nevyhovujúcich testov. SD môže taktiež odmietnuť cement, ktorý bol znehodnotený 

v dôsledku neprimeranej ochrany alebo pre iné dôvody alebo v akomkoľvek inom prípade, keď 

cement nemá požadovanú kvalitu. Zhotoviteľ odstráni bezodkladne všetok odmietnutý cement zo 

Staveniska na jeho vlastné náklady. 

9.3. KAMENIVO 

Pre vodostavebný betón sa použije hutné kamenivo triedy A, prípadne triedy B podľa STN EN 

12620+A1, alebo dolomitové kamenivo triedy I, prípadne II , drobné drvené kamenivo musí byť triedy 

A.  

 

Nasiakavosť prírodného kameniva pre betón odolný proti chemickej korózii nesmie byť väčšia ako 1% 

hmotnosti suchého kameniva. 

9.4. BETONÁRSKA VODA 

Voda na výrobu a ošetrovanie betónu musí vyhovovať STN EN 1008. 

 

Ak nie je inak stanovené v požiadavkách, voda používaná pre všetky účely na stavbe bude pitná, čistá, 

čerstvá a bez nežiadúcich množstiev prachu, organických látok, alkálií, soli alebo iných nečistôt 

a bude v súlade s požiadavkami príslušnej Vyhlášky MZ SR, STN a ďalšími príslušnými predpismi. 

 

Zhotoviteľ na základe požiadavky dodá SD bezplatne vzorky vody navrhovanej pre používanie počas 

Prác za účelom, aby SD mohol vykonať skúšky vhodnosti vody pre daný účel. Vzorky budú dodané 

v dostatočnom množstve pred vykonaním skúšok a v termínoch v priebehu Zmluvy podľa nariadenia 

SD.  
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9.5. PRÍSADY A PRÍMESY DO BETÓNU 

Prísada znamená materiál pridávaný do betónu počas miešania pre účely zabezpečenia zmeny 

vlastností čerstvého betónu. Prísady, ktoré obsahujú chlorid vápenatý nebudú použité. 

 

Prísady budú použité iba v prípade predošlého súhlasu SD a s ohľadom na inštrukcie výrobcu. 

Pridávané množstvo a metóda použitia budú odsúhlasené SD, pričom obdrží minimálne nasledovné 

informácie: 

 typické pridávané množstvo a škodlivý účinok (v prípade, že sa očakáva) v dôsledku nárastu 

alebo poklesu pridávaného množstva prísady. 

 chemický názov (názvy) hlavnej prísady (prísad) v zmesi. 

 

Do vodostavebného betónu prichádzajúceho do styku s pitnou vodou možno použiť len prísady alebo 

prímesy, pri ktorých sa preukázala ich zdravotná nezávadnosť. 

 

Prísady budú v súlade s STN 73 1210 a ďalšími normami citované v tejto norme. 

9.6. VÝROBA BETÓNU 

1. Betón bude vyrábaný, dopravovaná a hodnotený z hľadiska zhody s týmito špecifikáciami 

zahrňujúce príslušné požiadavky na vlastnosti betónu v súlade s príslušnými ustanoveniami STN EN 

13670 a STN EN 206-1. 

 

2. Zhotoviteľ navrhne a vyhotoví všetky betóny podľa požiadaviek tejto špecifikácie a súvisiacich 

prevádzkových podmienok. Tieto požiadavky sú určené k dosiahnutiu trvanlivosti rovnako ako 

pevnosti. Všetky betónu budú navrhnuté pre veľmi náročné podmienky. Vodotesné konštrukcie budú 

navrhnuté podľa STN EN 1992 a STN EN 206-1 a ďalej ako aj všetky ostatné betóny budú navrhnuté 

podľa STN EN 1992. 

 

3. Betón bude navrhnutý ako chemicky odolný proti agresivite stanovenej geologickým prieskumom, 

proti pôsobeniu vody a zemín, s ktorými príde do styku. 

 

4. Žiadna betónová zmes nebude zabudovaná do trvalého Diela do doby schválenia zložiek a pomerov 

Stavebným dozorom. 

 

5. Zhotoviteľ na požiadanie predloží certifikát o materiálových skúškach Stavebnému dozoru. 

9.7. BETÓN DODÁVANÝ Z BETONÁROK 

Pre predávanie informácií od odberateľa betónu výrobcovi betónu  a naopak platí čl. 7.1 až 7.3 STN 

EN 206-1. 

 

1. Tam, kde sa betón dodáva výrobcom betónovej zmesi , musí mať Zhotoviteľ predchádzajúci súhlas 

Stavebného dozoru so zdrojom (betonárkou) a Stavebný dozor si musí byť istý, že je betonárka 

spôsobilá výroby betónu požadovanej kvality. 

 

2. Zhotoviteľ bude taktiež Stavebného dozoru informovať o ďalších možnostiach dodávky betónu. 

 

3. Dodací list, požadovaný pre každú dodávku betónu, bude obsahovať: 

(a) druh alebo popis betónovej zmesi 

(b) predpísanú spracovateľnosť 

(c) minimálny obsah a druh použitého cementu 

(d) maximálnu hodnotu vodného súčiniteľa 
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(e) množstvo betónu v m3 

(f) čas naloženia 

(g) čas príchodu na stavenisko 

(h) druh a najväčšiu veľkosť kameniva 

(i) druh alebo názov a pomer prímesí 

(j) skutočný obsah cementu a percentuálny obsah prímesí, a 

(k) polohu betónu v každej konštrukcii 

 

Dodací list pre každú dodávku betónovej zmesi musí obsahovať tieto ďalšie údaje: 

a) meno výrobcu a poradové číslo zmesi 

b) označenie výrobcu, meno jeho zástupcu a miesto odovzdania a prevzatia dodávky betónovej zmesi 

c) dodané množstvo v m3 

d) druh a triedu betónu, spracovateľnosť zmesi, druh a triedu cementu a prísad 

e) deň a dobu výroby betónovej zmesi a čas pre maximálnu dobu použitia betónovej zmesi od doby jej 

výroby v minútach 

f) použité dopravné prostriedky a ich značky, číslo dodávky  

g) množstvo vody a eventuálne množstvo a druh zložiek dodatočne pridávaných v domiešavači podľa 

výrobných receptov pre miešanie 

h) dobu príchodu na miesto odovzdania a čas, kedy je prijatie potvrdené (označené v čase  prevzatia) 

i) atest kvality (pri cudzích dodávkach) 

 

4. Všetky dodacie listy budú na stavenisku uchované a budú sprístupnené pre kontrolu Stavebným 

dozorom. 

 

5. Úplné požiadavky na zložky zmesi a ich spracovanie predpísané na tomto mieste, vrátane všetkých 

odberov skúšobných vzoriek, skúšok a výsledkov, budú platiť ako pre betón miešaný na stavenisku, 

tak aj pre betón dodávaný z betonárok. 

 

6. Do betónu v bubne domiešavača nákladného automobilu nesmie byť pridávaná ďalšia voda, okrem 

vody, ktorá bola do zmesi zamiešaná v betonárke. Zmes bude počas dopravy nepretržite premiešavaná. 

Preprava bude vyhodnotená s ohľadom na vzdialenosť a riziká zdržujúce dopravu na ceste a lehoty 

uloženia budú prísne dodržiavané. 

 

7. Zhotoviteľ zorganizuje pre Stavebný dozor návštevu betonárky, kedykoľvek bude potreba, bude 

odoberať vzorky v prípade nutnosti od ktoréhokoľvek základné zložky musia zabezpečiť dohľad 

a bude to potrebné, urobí sa kópia ľubovoľného protokolu z bežných kontrolných skúšok prevedených 

zhotoviteľom. 

9.8. BETÓNOVÉ ZMESI 

1. Špecifikácie požiadaviek na typový betón alebo na betón predpísaného zloženia bude vyhovovať 

príslušným ustanoveniam STN EN 206-1, STN EN 1992, STN EN 12350, STN EN 12390. Musia byť 

vypracované technologické predpisy pre výrobu požadovaných druhov a určená trieda betónu. Tento 

predpis musí obsahovať zloženie betónu, a betónových zmesí a výrobný postup tak, aby boli splnené 

zodpovedajúce požiadavky.  

 

2. Pred začiatkom dodávok betónu z navrhnutej zmesi, musí Zhotoviteľ najneskôr 7 dní pred 

začiatkom výroby betónu, poskytnúť všetky príslušné údaje špecifikované v STN. 

 

3. V každom konštrukčnom prvku bude maximálny vodný súčiniteľ a minimálny obsah cementu 

v betónovej zmesi zhodný s tabuľkou F.1 STN EN 206-1 príslušného režimu vplyvu na prostredie 

a podľa minimálnej hrúbky betónu krycej vrstvy výstuže. Maximálna hodnota vodného súčiniteľa 

v betóne v stavebných prvkoch stavieb vystavených účinkom vody bude 0,55 alebo účinkom 

opakovaného premŕzania, či stredne silnej agresivity 0,5. 
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4. Maximálna veľkosť kameniva vo všetkých vystužených konštrukčných častiach nesmie presiahnuť 

2/3 vzdialenosti prútov, alebo krytie výstuže. 

Pri slabo vystužených častiach (napr. v doskách) môže byť max. veľkosť kameniva o 5 mm menšia 

ako je krytie výstuže. 

Pri nevystužených konštrukciách môže byť max. veľkosť kameniva rovná 1/3 minimálneho rozmeru 

pri plochých konštrukciách a tenkostenných stavebných prvkov (ako rebrá), pri zvislých doskách 

môže byť prípustná väčšia veľkosť, až 1/2 ich hrúbky. 

Pri konštrukciách približne štvorcového, alebo kruhového priečneho rezu môže byť max veľkosť 

kameniva rovná 1/4 minimálneho rozmeru. 

Ďalej musí byť splnená podmienka, že maximálna veľkosť kameniva môže byť max. rovná 1/3 

menovitej svetlosti prepravného potrubia. 

Ku splneniu týchto podmienok je treba určiť najväčšie veľkosti kameniva za účelom hospodárskej 

výroby. 

Max. priesak podľa STN EN 12390-8 odpovedajúci stupňu vplyvu prostredia podľa STN EN 206-1 

bude podľa tab. F.1 STN EN 206-1. 

 

5. Početnosť odberov vzoriek, pokiaľ nie je v zmluve inak stanovené, je stanovené v STN EN 206-1, 

nasledovne: 

Kontrolovaná vlastnosť Minimálna frekfencia skúšok pevnosti betónu 

rovnakého druhu  

spracovateľnosť 1 skúška pre každú vzorku odobratej betónovej zmesi pre 

kockovú skúšku pevnosti 

1. skúška pri každej podstatnej zmene spracovateľnosti 

a najmenej 1 skúška za jednu zmenu 

obsah vzduchu v čerstvom betóne rovnakým spôsobom ako pri spracovateľnosti, ale 

najmenej 3x za deň  

objemová hmotnosť čerstvého betónu 1 skúšku pre každú vzorku betónovej zmesi odobratý pre 

kockovú skúšku pevnosti  

zloženie betónovej zmesi pomocou 

rozborov  

1 skúšku na každú dodávku betónu o zložení ktorej sú 

pochybnosti 

ostatné vlastnosti podľa požiadaviek technologických predpisov  

 

Spravovateľnosť, prípadne obsah vzduchu v čerstvom betóne, musí byť kontrolovaná pri dodávkach 

zmesi z betonárok, ako aj v samotnej betonárke, tak aj na mieste prevzatia v rovnakej početnosti ako je 

uvedené vyššie. 

 

6. Všetky betónové zmesi budú navrhované Zhotoviteľom, ktorý bude musieť prijať adekvátne 

opatrenia proti nebezpečenstvu vzniku trhlín vplyvom objemových zmien betónu a v dôsledku reakcie 

alkálií s kamenivom 

 

7. Najmenej štyri týždne pred začiatkom navrhnutých betonárskych prác, je Zhotoviteľ povinný 

predložiť Stavebnému dozoru nasledujúce informácie a získať jeho súhlas, skor ako začne s prácami: 

Režim vplyvu prostredia 

Minimálne krytie doskových konštrukcií bez 

tolerancie (mm) pokiaľ nie je projektom 

predpísané inak 

Mierny   XO, XC1 20(15)    

Priemerný  XC2, XC3, XF1, XA1  20   

Náročný  XC4, XF2, XF3, XA2 --  25  

Veľmi náročný  XF4, XA3 --   35 

Maximálny vodný súčiniteľ 0.65 0.55 0.50 0.45 

Minimálny obsah cementu (kg/m3) 260 300 320 360 
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(a) Vlastnosti a pôvod každej základnej zložky zmesi 

(b) Nákupný zdroj betónu a nejaké alternatívne zdroje, ktoré sa môžu použiť 

(c) Podrobnosti všetkých betónových zmesí, ako napríklad 

 druh betónu 

 navrhované zloženie zmesi, alebo množstvo každej zložky na meter kubický plne zhutneného 

betónu 

 objem vzduchu z prevzdušňovača, pokiaľ je použitý 

 objem chloridov, reaktívnych alkálií a síranov 

 hodnota čísla spracovateľnosti 

(d) Podrobnosti navrhovanej hlavnej metódy prevedenia, zvláštne lehoty debnenia, metódy 

ukladania betónu a rozsah a poradie ukladania betónu 

(e) Navrhnuté metódy ošetrovania betónu 

 

8. Stavebný dozor bude informovaný o každej zmene pôvodu základných zložiek zmesi, alebo ich 

vzájomných pomerov 

 

Prevzdušnený betón 

Tam, kde je požadovaný prevzdušnený betón, bude priemerný obsah vzduchu v objeme čerstvého 

betónu  v dobe uloženia podľa tabuľky Z.7, STN EN 206-1. 

 

Obsah chloridov 

1. Chlorid vápenatý, alebo prísady obsahujúce chlorid vápenatý nebudú použité na výrobu 

železobetónu alebo betónu obsahujúce zaliaty kov. 

2. Celkový odhadovaný obsah chloridových iónov v hmotnosti cementu v železobetóne, alebo 

v betóne, ktorý obsahuje zabetónovaný kov, nesmie prevyšovať nasledujúce medzné hodnoty, podľa 

tab.10, STN EN 206-1 

 

Úprava predpísaného pomeru miešania 

Počas výroby navrhnutej betónovej zmesi musí Zhotoviteľ upraviť pomer miešania tak, aby bola 

dosiahnutá požadovaná pevnosť a spracovateľnosť a musí o týchto podrobnostiach informovať 

Stavebný dozor. 

 

Spracovateľnosť 

1. Spracovateľnosť čerstvého betónu bude taká, aby pri manipulácii a uložení betónu nedochádzalo 

k rozmiešavaniu, a aby betón po zhutnení úplne vyplnil debnenie a obalil všetku výstuž a prestupy. 

2. Obsah vody nesmie presiahnuť hodnotu predpísanú v tab. F.1 STN EN 206-1 – max. vodný 

súčiniteľ. 

9.9. TECHNOLÓGIA BETONÁRSKYCH PRÁC 

Na výrobu, spracovanie a ošetrovanie betónu platia ustanovenia STN EN 206-1.  

Na výrobu, spracovanie a ošetrovanie vodostavebného betónu platia ustanovenia STN EN 206-1 a 

STN 73 1210. 

 

1. Betón bude dopravovaný od miešačky v súlade s STN EN 206-1 a uložený do konštrukcie tak 

rýchlo, ako to bude možné s vyžitím postupov, zabraňujúcim rozmiešavaniu alebo stratám niektorých 

z prímesí, pričom si betón bude udržiavať potrebnú spracovateľnosť. Všetky prostriedky pre dopravu 

betónu budú udržiavané v čistote. 

 

2. Zhotoviteľ odovzdá Stavebnému dozoru písomnú správu o zámere začať betonárske práce 

v predstihu min. 24 hodín. 
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3. Pre stanovenie doby prepravy betónovej zmesi pri teplotách do 25°C bez oneskorujúcich prímesí pri 

doprave v domiešavači, ak sa predpokladá manipulácia a uloženie v čase 15 minút od prevzatia a bez 

skúšok tuhnutia sú stanovené nasledujúce hodnoty. 

 

Najdlhšia prípustná doba na prepravu betónovej zmesi:  

Cement v betónovej zmesi Teplota okolia v C Doba prepravy v minútach 

 

Cement triedy nižšej ako 40 

0 - 25 90 

> 25 45 

< 0 45 

Portlandský cement  

a struskoportlandský cement 

triedy vyššej ako 40 

 

0 - 25 60 

> 25 30 

< 0 45 

 

4. Zhutňovanie bude prebiehať nepretržite počas ukladania každej dávky betónu do úplného vylúčnia 

vzduchu a spôsobom, ktorý nepodporuje rozmiešavanie jednotlivých zložiek. 

Spôsob zhutňovania, doba hutnenia a spravovateľnosti betónovej zmesi musia byť zvolené tak, aby 

bolo dosiahnuté rovnomerné a úplné zhutnenie a aby nedochádzalo k rozmiešavaniu betónovej zmesi. 

 

5. Kedykoľvek sa použije príložný vibrátor, musí byť navrhnuté debnenie a rozmiestnenie vibrátorov 

vykonané tak, aby bolo zaručené dokonalé zhutnenie a aby sa zabránilo vzniku povrchových vád. 

 

6. Ukladanie betónu sa nesmie začať skôr, ako budú schválené upevnenia a stav výstuže 

a zabudovaných prvkov a stav ohraničujúcich povrchov alebo konštrukcií debnenia. Viď odstavec 

Čistenie a ošetrovanie debnenia. 

 

7. Betón bude dopravovaný prostriedkami, ktoré zabránia znečisteniu (prachom, dažďom, atď.), 

rozmiešavaniu, alebo strate prímesí a bude dopravovaný a ukladaný bez zdržania. 

 

8. Výška betónu uloženého v jednej vrstve je daná projektom ( vyznačenie pracovných špár) alebo 

bude odsúhlasená Stavebným dozorom po dohode s projektantom pred začiatkom uloženia. 

 

9. Betón bude uložený priamo do definitívnej polohy bez posunu výstuže, zabudovaných prvkov 

a debnenia. 

 

10. Rozsah a postup betonáže prefabrikátov, alebo staveniskového betónu a poradie zmontovania 

a montážne spojenie prefabrikátov bude usporiadaná takým spôsobom, aby sa minimalizovali 

vnútorné a vonkajšie obmedzenia a súvisiace teplotné a zmrašťovacie trhliny. Podrobné metódy budú 

popísané Zhotoviteľom v jeho technologickom postupe. 

 

11. Zhutňovanie sa nesmie pôsobiť priamo, alebo nepriamo na betón potom, ako prišlo 

k počiatočnému tuhnutiu a taktiež nebude používané k tomu, aby nútilo betón vtekať do debnenia. 

 

12. Ukladanie betónu v každom úseku (bloku) konštrukcie bude nepretržité medzi pracovnými 

škárami. Zhotoviteľ zaistí záložné zariadenie. Pokiaľ má uloženie betónu oneskorenie viac ako 30 

minút kvôli poruche, tak Zhotoviteľ musí postaviť ukončovaciu dosku a vytvoriť pracovnú škáru, 

alebo odstrániť už uložený betón a začať znova po oprave poruchy podľa pokynov. 

 

13. Ukladanie betónu nebude prebiehať v otvorenom priestore v priebehu búrok, prudkého dažďa, 

alebo sneženia. Pokiaľ tieto vonkajšie podmienky nastanú, je Zhotoviteľ povinný zaistiť ochranu pre 

materiály, stavenisko a konštrukciu debnenia tak, aby mohli práce pokračovať. Pokiaľ sú silné vetry 

obvyklé, bude zaistená ochrana pred unášaným dažďom a prachom.  
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14. Zhotoviteľ dohodne postup ukladania betónu s Stavebným dozorom najmenej 7 dní pred 

samotným ukladaním betónu. Zhotoviteľ následne zaleje betónom výklenky, ale musí zabrániť 

vyplneniu vložených dielov. 

 

Súčasťou dodávky sú všetky práce a pomocné konštrukcie spojené s výrobou, dopravou, uložením 

a ošetrovaním betónu vrátane debnenia so všetkými pomocnými prvkami (kotvenie, rozopretie apod.). 

 

 Pokiaľ PD nestanovuje inak, všetky objekty projektu sa navrhujú z betónu pevnostnej triedy 

min. C30/37 s vystužením OC 10 425, krytie min. 30 mm 

 Konštrukcie sú navrhnuté podľa sústavy noriem s ohľadom na bezpečnosť proti zdvihnutiu 

konštrukcie vztlakom 

 Požaduje sa hmotnostná koncentrácia cementu min. 320 kg/m3 

 Vodný súčiniteľ max. w/c=0,50, max. zrno v betóne 22 mm, max. obsah chloridov v betóne: 

Cl 0,2%  

 Steny všetkých nádrží VDJ, ČOV, OK, ČS, pokiaľ budú viditeľné, budú riešené ako 

pohľadové betóny  

 Vonkajšie plochy betónových konštrukcií nádrží – dno a steny budú ošetrené kryštalickým 

nepriepustným materiálom napr. Ladax, Ladax, Penetron, Xypex apod. 

 Konštrukcie budú navrhnuté bez dilatácií, hrany koruny budú skosené 

 Utesnenie prestupov systémom bobtnavých pásov, ktoré sa prilepia na prestupujúce potrubie 

a konštrukciu a priestor sa dodatočne dobetónuje. 

 Okolo všetkých objektov VDJ, ČSOV, OK, ČS (pokiaľ PD nestanovuje inak) sa prevedie 

okapový chodník z betónových dlaždíc 500/500 tl.80mmm  do pieskového lôžka. 

9.10. BETÓNOVANIE ZA ZVLÁŠTNYCH KLIMATICKÝCH PODMIENOK 

Podmienky s vyššími teplotami stanovuje STN EN 206-1, STN EN 13670 a ide o prostredie, ktorého 

priemerná denná teplota v priebehu aspoň 3 dní po sebe je vyššia ako 20 °C. Zhotoviteľ v takýchto 

podmienkach bude venovať zvýšenú pozornosť ošetrovaniu povrchu betónu, aby zabránil jeho 

praskaniu alebo popukaniu. Zhotoviteľ zariadi, aby betónovanie bolo realizované buď skoro ráno 

alebo neskoro večer tak, ako je to nariadené SD. 

 

Podmienky s nízkymi a zápornými teplotami stanovuje STN EN 206-1, STN EN 13670, pričom 

o nízke teploty ide vtedy ak priemerná denná teplota prostredia klesne pod 5 °C aspoň 3 dní po sebe 

(portlandské cementy). Ak časový plán uvažuje s betonárskymi prácami v studenom počasí je 

potrebné dodržiavať pokyny SD a ustanovenia STN EN 206-1, STN EN 13670.  

 

Betónovaním za chladného počasia sa rozumie betónovanie pri teplote okolia, ktorej denný priemer 

behom troch po sebe nasledujúcich dní je nižší ako 

+ 5°C pre betóny s portlandskými cementmi, 

+ 8°C pre betóny s zmesovými cementmi, 

pričom najnižšia denná alebo nočná teplota neklesne pod 0°C. 

 

Betónovanie za chladného počasia môže byť začaté iba pri splnení nasledujúcich podmienok: 

 

1. Kamenivo a a voda použitá pri výrobe zmesi bude zbavená snehu, ľadu a námrazy. Pokiaľ to bude 

potrebné, použije sa k rozmrazeniu kameniva na skládke naparovanie. 

 

2. Pred uložením betónu bude debnenie, výstuž a všetky ostatné povrchy, s ktorými bude čerstvý betón 

v kontakte, očistené od snehu, ľadu a námrazy a budú mať teplotu nad 0°C. 

 

3. Počiatočná teplota betónu v dobe uloženia betónu bude najmenej 10°C a na začiatku tuhnutia 

najmenej 5°C. Pokiaľ to bude potrebné, použije sa dosiahnutiu tejto hodnoty ohriata voda a kamenivo. 
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4. Teplota povrchu betónu bude udržiavaná na minimálnej hodnote 5°C v akomkoľvek bode až do 

doby, keď betón dosiahne normou požadovanú pevnosť, čo bude potvrdené skúškami kociek zrejúcich 

za rovnakých podmienok. 

Dodržanie týchto podmienok na stavenisku je dosiahnuteľné pomocou izolačných prikrývok, alebo 

pomocou vyhrievaného krytu. 

 

5. Teplota na povrchu betónu bude meraná vhodným zariadením s presnosťou na 1°C. Teplota 

každého betónu uloženého na miesto bude meraná v pravidelných časových intervaloch, 

nepresahujúcich 24 hodín.  

 

6. Zhotoviteľ je povinný zaviesť také opatrenia, aby zabránil ochladeniu ktorejkoľvek časti 

betónovanej konštrukcie pod 0°C behom prvých piatich dní po uložení betónovej zmesi. 

 

7. Vyhrievané kryty budú dostatočne vetrané a ohriaty vzduch z trysiek nebude dopadať priamo na 

betón.  

 

8. Zhotoviteľ prijme opatrenia k minimalizácii teplotného namáhania vplyvom teploty studeného 

vzduchu v chladnom počasí. Betón sa bude môcť ochladzovať postupne a na konci počiatočnej fáze 

tvrdnutia. Najväčšie zníženie teploty povrchu za 24 hodín nepresiahne 11°C až do tej doby, ako 

teplota povrchu betónu v kryte sa bude líšiť od teploty okolia o 14°C, čo je doba, v ktorej môže byť 

kryt odstránený. 

9.11. TEPLOTA BETÓNU 

1. Výsledná teplota kombinovaných materiálov v každej dávke betónu v mieste a čase dodania pre 

dielo nesmie prevýšiť okolitú prevládajúcu teplotu v tieni o 6°C, pokiaľ je táto teplota vyššia ako 21°C 

 

2. Zhotoviteľ nesmie dopustiť, aby cement prišiel do styku s vodou o teplote vyššej ako 60°C 

 

3. Pokiaľ prevýši teplota čerstvého betónu 32°C, nebude betónovanie povolené, pokiaľ nebudú 

vykonané opatrenia, ktoré by teplotu udržali pod touto hodnotou. Tieto opatrenia môžu ale nemusia 

výhradne zahŕňať nasledujúce: 

(a) chladenie zámesovej vody 

(b) zatienenie materiálov 

(c) postrekovanie kameniva vodou 

9.12. DEBNENIE 

1. Debnenie musí byť dostatočne vystrojené a upevnené, aby sa zabránilo škodám pri betónovaní a aby 

sa zaistilo správane umiestnenie, tvar a rozmery konečného diela. Debnenie bude vyhotovené tak, aby 

pri oddebňovaní nemohlo dôjsť k otrasom a poškodeniu betónu. 

 

2. Debnenie musí byť schopné vytvoriť povrch betónu zhodnej kvality, ktorá je predpísaná v zmluve. 

 

3. Tam kde sú požadované otvory pre projektovanú výstuž, upevňovacie prvky a zariadenia alebo iné 

vstavané prvky, musia byť vykonané opatrenia, aby nedochádzalo k úniku ukladanej betónovej hmoty. 

 

4. Konštrukcia debnenia musí umožniť prípravu povrchu pracovných škár, skôr ako betón zatvrdne. 

 

5. Pre účely dodržania opatrení z odstavca Oddebňovanie, musí konštrukcia debnenia dovoliť, aby 

podpery spodného líca debnenia ostali vo svojej polohe nepretržite počas popisovanej doby. 
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6. Kovové úchytky, alebo kotvy dna v debnení sa osadia alebo uložia do puzdier tak, že to umožní ich 

úplné vybratie, alebo ich odstránenie najmenej do hĺbky predpísaného krytia od líca konštrukcie, aby 

zároveň nedošlo k poškodeniu betónu. Všetky kovania pre odstrániteľné kovové úchytky budú 

navrhnuté tak, aby po vybratí zanechali priehlbiny najmenšej možnej veľkosti. Tieto priehlbiny 

spôsobené čiastočným, alebo úplným vybratím úchytky, budú zdrsnené a vyplnené materiálom 

schváleným stavebným dozorom. 

 

7. Dosky debnenia budú mať vyrovnané hrany pre presné osadenie a budú sa spájať v zvislých alebo 

vodorovných škárach. Tam, kde sa požadujú skosené hrany, vložia sa do debnenia lišty, ktoré zaistia 

rovné a hladké obrysy. Škáry debnenia nedovolia vytekanie cementového mlieka, výstupky 

a vyvýšeniny na odkrytých povrchoch. Pre vychýlenie debnenia počas ukladania betónu sa ponechá 

primeraná tolerancia (nadvýšenie pri rozpätí cez 6 m). 

 

8. Pre vytvorenie hladkého povrchu sa použije opracované debnenie obložené oceľovým plechom 

preglejkou, alebo ďalšími vhodnými materiálmi. Jednotlivé dosky musia byt usporiadané v rovnakej 

štruktúre. 

 

9. Hrubé debnenie bude pozostávať z reziva, plechu alebo nejakého iného vhodného materiálu, ktorý 

nedovolí nevhodnej strate cementového mlieka pri hutnení betónu a vytvorí povrch betónu vyhovujúci 

na použitie ľubovoľnej predpísanej povrchovej úpravy. 

 

10. Všetky vzniknuté nechránené viditeľné hrany budú, pokiaľ to nie je vo výkresoch vyznačené inak, 

skosené 15mm x 15mm. 

 

11. Zhotoviteľ bude venovať všetku pozornosť pri výbere a použití debnenia a pri oddebňovaní 

a ošetrovaní betónu tomu, aby sa zabránilo prudkým zmenám teploty v betóne. 

 

Čistenie a ošetrovanie betónu 

1. Všetky vnútorné časti debnenia budú pred uložením betónu dôkladne očistené. Líca debnenia, ktoré 

prídu do kontaktu s betónom, budú čisté a tam, kde je to možné budú ošetrené vhodným činidlom proti 

priľnutiu betónu. 

2. Pri pohľadovom betóne, môže byt použité iba jedno činidlo na celej ploche. Činidlá musia byť 

nanášané rovnomerne a musí sa zabrániť styku s výstužou, alebo inými zabudovanými prvkami. Tam, 

kde sa predpokladá povrchová úprava pohľadového betónu, musí byť zaistená zlúčiteľnosť činidla 

s povrchovou úpravou. 

3. Stavebný dozor musí byť upozornený najmenej 4 hodiny pred vykonaním prehliadky 

a odsúhlasením debnenia a výstuže. 

 

Oddebňovanie 

1. Debnenie sa musí odstraňovať bez nárazov a porušenia betónu. Pokiaľ sa očakáva mráz, nesmie byť 

debnenie odstránené do tej doby, ako betón na stavenisku dosiahne predpísanú pevnosť. 

2. Oddebnenie zvislých plôch (nenosné bočnice), ktoré nepodopierajú betón namáhaný ohybom, je 

obvykle dovolené odstrániť po troch dňoch a nesmú byť odstránené, pokiaľ pevnosť betónu nebude 

dostatočná k tomu, aby preniesla zaťaženie vetrom na betón, ktoré sa pravdepodobne môže vyskytnúť 

v dobe oddebňovania. 

3. Debnenie, ktoré podopiera betón v ohybe, nesmie byť odstránené pokiaľ pevnosť betónu na 

stavenisku (ako je overené kockovými valcovými skúškami vykonanými za predpísaných podmienok) 

nedosiahne pevnosť podľa bodu 5.8. STN EN 13670 (určené projektom, alebo technologickým 

postupom). 

4. Zhotoviteľ príslušným spôsobom upozorní Stavebný dozor na svoj úmysel vykonať oddebňovanie. 

5. Po oddebnení sa nebudú vykonávať opravné práce, pokiaľ betón nebude prehliadnutý a schválený 

6. Pred oddebnením, alebo zaťažovaním betónu sa zhotoviteľ uistí, že betón je schopný odolať 

vyvodenému namáhaniu. 
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7. Pevnosť betónu pre určenie potrebnej doby pre oddebnenie môže byť stanovená podľa jednej 

z alternatívnych metód podľa STN 73 1317 alebo STN EN 12350. 

 

Šikmé debnenie 

Vrchné debnenie sa bude vykonávať cca od sklonu 30° od vodorovnej, alebo väčším, ale v závislosti 

na konzistencii betónovej zmesi. 

9.13. KONTROLA KVALITY ČERSTVÉHO BETÓNU A BETÓNU 

Počiatočné skúšky typu (PST) sa vykonajú podľa STN EN 206-1: 

 

Obsah PST bude nasledovný: 

 Technická správa v ktorej sa uvedie stavba a objekt pre ktorý je PST vypracovaná, pôvod a 

druh materiálu, jeho použitie, posúdenie vhodnosti a spôsob spracovania 

 overenie všetkých použitých materiálov - kamenivo, voda, cement a prísady musia byť 

doložené protokolmi laboratórnych rozborov a vyhlásením zhody  

 protokoly použitých materiálov nesmú byť staršie ako 1/2 roka 

 pevnosti betónových zmesí po 28 dňoch 

 overenie dávkovacieho zariadenia na betonárke 

 overenie receptúry v podmienkach stavby 

 systém kontroly kvality, druh a počet VKS 

 prípadne ďalšie náležitosti podľa požiadaviek Objednávateľa 

 

Výrobno-kontrolné skúšky (VKS) sa vykonávajú podľa STN EN 206-1.  

 

Zhotoviteľ vykoná skúšky kvality v primeranom rozsahu a za prítomnosti SD a bude taktiež 

pripravovať potrebné testovacie kusy. Testovacie kusy budú dodané Zhotoviteľom akreditovanému 

skúšobnému laboratóriu. 

 

Zhotoviteľ bude hradiť všetky náklady týkajúce sa skúšok betónu a taktiež bude hradiť dodatočné 

náklady v prípade nutnosti opakovania skúšok zo zavinenia Zhotoviteľa. 

 

Skúšky vhodnosti a kvality sa vzťahujú na všetky požadované charakteristiky čerstvého ako aj 

stvrdnutého betónu (kockové testy). 

9.14. OŠETROVANIE BETÓNU 

Konečné ošetrenie povrchov betónu bude sa riadiť STN EN 206-1 a STN EN 13670. 

 

1. Betón bude ošetrovaný podľa čl. 8.5, E.8.5 a tab. E1 STN EN 13670 a údajov o pevnostnom 

súčiniteli od výrobcu betónu. 

 

2. Počas chladného počasia, keď sa teplota čerstvo uloženého betónu môže priblížiť 0°C, nesmie sa 

použiť ošetrovanie vodou, pokiaľ môže teplota okolia klesnúť pod +5°C nie je dovolené ani 

ošetrovanie kropením alebo zvlhčovaním. 

 

3. Súčasti, ktoré majú mať rovnaký povrch, vystavené vplyvom počasia, musia byť ošetrované 

rovnakým spôsobom. 

 

4. Zhotoviteľ pripraví a predloží podrobné návrhy metód ošetrovania betónu a režimu údržby 

ošetrovania. Udržovanie vo vlhkom stave plôch betónu nekrytých debnením sa musí zaistiť chránením 

proti odparovaniu vody vlhčením, alebo kombináciou týchto opatrení. K ochrane proti odparovaniu 

vody je možné použiť ochranné kryty (napr. piesok, rohože, fólie), alebo hmoty pre ošetrovanie 
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povrchu čerstvého betónu, ktoré neobsahujú látky spôsobujúce koróziu betónu alebo výstuže. Návrhy 

metód budú odsúhlasené stavebným dozorom a odsúhlasené postupy budú presne dodržané. 

 

5. Počas obdobia ošetrovania vrstvy betónu je potrebné zabrániť strate vlhkosti a minimalizovať 

teplotné namáhanie spôsobené rozdielom teploty medzi povrchom betónu a jadrom betónovej hmoty 

a podporovať nepretržitú hydratáciu betónu. Je potrebné venovať pozornosť pokiaľ ide o dokonalé 

a nepretržité ošetrovanie, najmä v prípade betónu obsahujúceho popolček, alebo mletú granulovanú 

vysokopecnú trosku. 

 

6. Pre vodné ochranné membrány: nástrek bude použitý počas jednej hodiny  po oddebnení a bude 

podľa typu odsúhlasený Stavebným dozorom. Nanášanie bude realizované v dávke odporúčanej 

výrobcom. V horúcom slnečnom počasí sa použijú reflexné clony. Nástrek vodnej ochrannej clony sa 

nepoužije na povrchy, ktorými bude betón následne lepený, alebo neskôr nafarbený. 

 

7. Zhotoviteľ vykoná opatrenia proti vzniku plastických trhlín na povrchu čerstvého monolitického 

betónu. Tieto opatrenia môžu obsahovať nasledujúce: 

(a) zatienenie čerstvo betónovaného povrchu 

(b) okamžité priloženie polyetylénovej fólie k oslabeniu odparovania 

(c) zriadenie zábran proti vetru 

9.15. BETONÁRSKA VÝSTUŽ 

Na výstuž do betónu možno použiť len betonársku výstuž vyhovujúcu príslušným STN, najmä STN 

EN 1992 a odpovedajúcej požiadavkám technickej projektovej dokumentácii. Pokiaľ PD nestanovuje 

inak, bude sa používať oceľ 10 425 (V) pre hlavnú výstuž. Na stokových sieťach a ČOV treba počítať 

so stupňom vplyvu prostredia XA2, XC2 (stredne agresívne chemické prostredie).  

 

Požiadavky na uskladnenie, ohýbanie, zvarovanie a ukladanie výstuže obsahuje STN EN 206-1 a STN 

EN 13670. Požiadavky na skúšanie výstuže stanovuje STN EN ISO 15 630. 

 

Všetky opatrenia a kroky vykonané pre zabezpečenie stanoveného uloženia výstuže, vrátane dodávky 

a montáže dištančných kusov, podpôr a pomocných konštrukcií, musia byť implementované v súlade 

s príslušnými STN. 

 

Súčasťou dodávky je aj uloženie viazanej výstuže z mäkkej betonárskej oceli vrátane krátkych  

pomocných prvkov (distančné vložky apod.). Všetky uložené výstuže budú schválené SD pred 

zahájením betónovania. 

 

Oceľ použitá pre predpätú výstuž musí byť starostlivo chránená proti nepriaznivým poveternostným 

podmienkam počas dopravy a skladovania na Stavenisku. Oceľ sa nesmie dostať do styku so 

škodlivými chemikáliami (napríklad sírou, cestnou soľou a priemyslovými hnojivami). Musí byť 

skladovaný oddelene podľa priemerov a druhov na podložkách tak, aby nedochádzalo k jej 

znehodnoteniu a korodovaniu. 

 

Rezanie a ohýbanie výstuže 

1. Rezanie a ohýbanie výstuže musí byť vykonané v súlade s STN EN 1992 a musí byť vykonané bez 

ohrievania a pri teplote, ktorá neklesne pod 5°C. Oblúky musia mať konštantné zakrivenie. 

 

2. Výstuž sa nesmie narovnávať, alebo preväzovať bez súhlasu Stavebného dozoru. Pokiaľ je vydaný 

súhlas k viazaniu projektovanej výstuže, musí sa dôkladne dbať na to, aby nebol poškodený betón 

a aby minimálny polomer ohybu nebol menší, než je minimum stanovené v STN EN 1992. 

 

3. Podľa uváženia stavebného dozoru môže byť požadované niekoľko prútov výstuže, aby boli 

testované nezávisle v laboratóriu schválenom Stavebným dozorom a aby boli získané nasledujúce 
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údaje: chemické zloženie, pevnosť v ťahu, rozťažnosť a hodnoty ohybovej skúšky. Pre tento účel 

môže byť Zhotoviteľ požiadaný, aby dodal zvláštny prút (jedna vzorka) z každého menovitého 

priemeru pre tri rôzne značky ocele. 

 

Upevňovanie výstuže 

1. Výstuž bude pevne podopretá vo svojej pozícii a bude chránená proti posunutiu. 

2. Pri uložení budú nenosné spoje výstuže vyhotovené viazacím drôtom, alebo inými upevňovacími 

pomôckami. Musia sa vykonať opatrenia, aby vyčnievajúce konce prútov alebo spon nezasahovali do 

krycej vrstvy betónu. 

3. Minimálne krytie výstuže betónom je predpísané STN EN 1992. Toto krytie, predpísané v STN EN 

1992 musí byť zväčšené ohľadom na okolie a triedu betónu. V tomto projekte sa krycia vrstva 

všetkých vodárenských a čistiarenských objektov požaduje min. 30 mm (pokiaľ STN 

nestanovuje väčšie krytie). 

 

4. Výstuž bude osadená vo svojej polohe počas ukladania betónu použitím dištančných prvkov, 

rozperných vložiek, alebo iným spôsobom schváleným stavebným dozorom. Iba schválené dištančné 

telieska môžu byť použité v trvalej konštrukcii. Skôr ako budú dištančné telieska schválené pre 

použitie v konštrukcii, musí byť úplne preukázaná ich schopnosť udržať výstuž bezpečne v jej polohe 

počas betónovania, bez škodlivých vplyvov na ukladanie betónu, jeho hutnenie, alebo životnosť. 

5. Spojky budú tak tesné, že vystužené prúty budú podopreté a ich tvarované časti budú v kontakte so 

spojovacími vystuženými prútmi. 

6. Čiastočne zatvrdnutý betón, ktorý sa drží na obnažených prútoch počas postupu betónovania, musí 

byť odstránený. 

 

Podmienky pre povrch výstuže 

Betón sa nesmie ukladať pokiaľ výstuž nebude očistená od akýchkoľvek látok, ktoré by mohli 

nepriaznivo chemicky pôsobiť na oceľ, alebo betón, či znižovať súdržnosť. 

 

Presahy a spoje 
Presahy a spoje na výstuži môžu byť vykonávané iba v miestach, predpísaných projektom 

a schválených Stavebným dozorom. 

 

Zváranie výstuže 

Pokiaľ nie je v zmluve alebo v projekte predpísané alebo povolené inak, nebude výstuž zváraná na 

stavenisku. Všetky postupy zvárania podliehajú prechádzajúcemu písomnému schváleniu Stavebného 

dozoru. 

9.16. TOLERANCIA BETÓNOVÝCH VÝROBKOV 

Pokiaľ nie je v zmluve alebo v projektovej dokumentácii stanovené inak, platí pre dovolené odchýlky 

ustanovenie technických noriem: 

a) veľkosť tolerancií podľa tolerančnej triedy 1 STN EN 13670 nebude pre danú stavbu uplatňované, 

pretože udávajú príliš veľké hodnoty, ktoré nevyhovujú. 

b) požadovaná veľkosť tolerancií je určená STN 73 0210-2. 
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Medzné odchýlky celkových rozmerov a polohy konštrukcií (hodnoty v mm) 

Predmet 

Základné rozmery v m 

do 4 
nad 4 

do 8 

nad 8 do 

16 

nad 16 do 

25 
nad 25 

1 

 

Rozmery v pôdoryse, 

napr. dĺžky, šírky 
12 15 20 25 30 

2 

 

Rozmery v reze, 

napr. výšky podlaží, podest, vzdial. 

úložných plôch 
15 15 20 30 30 

3 

 

Svetlé rozmery v pôdorysoch, 

napr. rozmery medzi podperami (stĺpmi, 

stenami atď.) 
15 20 25 30  

4 

 

Svetlé rozmery v reze, 

napr. medzi podlahou a stropom, medzi 

prievlakmi atď. 
20 20 30   

5 

 

Svetlé rozmery otvorov, 

napr. pre okná, dvere a pod. 
12 16    

 

Medzné odchýlky rozmerov prierezov konštrukcií (hodnoty v mm) 

Predmet 

Základné rozmery v m 

do 0,120 
nad 0,120 do 

0,250 

nad 0,250 do 

0,500 
nad 0,500 

1 Steny 4 6 8 10 

2 Stropy 6 8 10 12 

3 Stĺpy 3 4 5 6 

4 Prievlaky, trámy 5 6 8 10 

 

Pre betónové nádrže platia nasledujúce tolerancie konštrukcií: 

 

Kruhová nádrž 

Vnútorný i vonkajší priemer pojazdnej dráhy (od stredovej osi) +/- 30 mm 

To isté platí pre kruhové nádrže všeobecne 

Výšková odchýlka sklonu dráhy po jej obvode (v rozvinutej dĺžke) od ideálnej roviny  

         +/- 8 mm 

Výšková odchýlka sklonu dráhy po jej šírke od ideálnej roviny  +/- 2 mm 

Max. odchýlka kuželovitého dna od teoretického kužeľa   +/- 10 mm 

Koruna stredového stĺpu v úrovni koruny nádrže   +/- 10 mm 

Prípadné povrchové nerovnosti v rozsahu povolených tolerancií musia byť bez rýh a výstupkov 

a pozvoľné. 

Všeobecne platia tolerancie dané výrobcom technologických zariadení. 

 

Pravouhlá nádrž 

Vzájomná vzdialenosť stien      +/- 20 mm 

Povrch dna        +/- 20 mm 

Hĺbka nádrže        +/- 20 mm 
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Ďalej platí: 

1. Konečná úprava betónových povrchov nebude vykazovať žiadne náhle nepravidelnosti, ktoré sú 

okom viditeľné.  

2. Jednoduché podružné povrchové vady (škvrny), ktoré sú prípustné u hladených povrchov sú 

definované nasledujúcim spôsobom: 

Povrchové vady nesmú preniknúť viac ako 5 mm do betónu. Plocha samostatnej povrchovej vady 

nesmie byť väčšia ako 0,01 m2. Celková plocha všetkých povrchových vád na líci betónu jednotlivého 

pracovného kroku nesmie byť viac ako 2% celkovej plochy povrchu tohto pracovného kroku. 

3. V súvislosti s vyspravovaním čerstvého betónového povrchu sa nezačnú žiadne práce do tej doby, 

kým Stavebný dozor skontroluje príslušnú plochu a dá súhlas na navrhnutú úpravu a postup riešenia.  

4. Odchýlka vytýčenia polohy stavieb bude max. ±20mm. 

9.17. PRACOVNÉ A DILATAČNÉ ŠKÁRY 

Pracovné škáry vodotesné – nové objekty 

Pracovné škáry medzi dnom a stenami budú pri vodou namáhaných konštrukciách vodotesne utesnené 

pomocou tesniaceho nerezového plechu min. výšky 150 mm a hrúbky 1,5 mm. Konštrukcia upevnenia 

na výstuž tohto tesniaceho pásu musí umožniť naviazanie stien na dno bez nutnosti ohýbania výstuže 

dna v oblasti prieniku plechu do dna. 

Namiesto tohto tesniaceho pásu je možné alternatívne pracovnú škáru zabezpečiť PVC pásmi, ktoré sú 

určené pre tesnenie pracovných škár, alebo injektážnymi hadičkami.  

Pri konštrukciách s menšou hĺbkou kvapaliny, alebo pri menej exponovaných prestupov je možné 

použiť bobtnajúce pásky. 

 

Pracovné škáry vodotesné – styk starý a nový betón 

Pokiaľ nie je jednotlivých SO stanovené inak, je táto škára riešená tmelovou upchávkou. Popis 

rozsahu vyspravenia škáry s tmelovou upchávkou: Styčná budúca škára „nový-starý“ betón bude 

riadne očistená a na celú plochu sa aplikuje špeciálny cementový kašovitý náter s prídavkom látok 

podporujúcich vnútornú kryštalizáciu. 

 

Betonáž nových konštrukcií 

Po oddebnení bude pozdĺž styčnej škáry vyfrézovaná drážka šírky 20 mm a hĺbky tiež 20 mm. Celá 

táto drážka sa natrie náterom s prídavkom látok podporujúcich vnútornú kryštalizáciu. Drážka bude 

vyplnená špeciálnym tmelom na báze rýchlo tvrdnúceho hydraulického druhu cementového prípravku. 

Celá vyššie uvedeným spôsobom upravená škára sa nakoniec pretrie špeciálnym cementovým 

kašovitým náterom s prídavkom látok podporujúcich vnútornú kryštalizáciu. Šírka pretretia: 200 mm. 

Pokiaľ nie je stanovené inak, sú vyššie uvedeným spôsobom zabezpečené oba líce škár. 

 

Ďalšie podmienky 

1. Zhotoviteľ získa súhlas Stavebného dozoru k polohe a podrobnostiam pracovných škár skôr ako 

začne práce. 

2. Škáry budú usporiadané tak, aby sa zhodovali pokiaľ možno s povrchom dokončeného diela. 

3. Betónovanie sa musí vykonávať nepretržite až po pracovné škáry. 

4. Vrstva betónu sa nesmie zmenšovať na menšiu hrúbku ako 50 mm. Zvislé škáry sa vytvoria 

prítlačnou latou s vhodnými zárezmi k umiestneniu výstuže. Pokiaľ nie je v zmluve predpísané inak, 

tak povrch každej vrstvy betónu bude rovný a vodorovný. 

5. Tam kde je použitý zárodok steny, bude najmenej 70 mm vysoký a bude zabudovaný do 

predchádzajúcej vrstvy betónu. 

6. Povrch akejkoľvek vrstvy betónu, na ktorú má byť uložený čerstvý betón, musí byť zbavený 

výkvetov cementu a zdrsnený tak, aby sa hrubé kamenivo obnažilo, avšak nenarušilo. Povrch 

pracovnej škáry musí byť očistený bezprostredne pred uložením čerstvého betónu. 

7. Kde je to možné, vykoná sa úprava škár až betón stuhne, ale ešte nestvrdol. 

8. Vyspravenie cementovou maltou sa vykoná pri všetkých pracovných škárach tak, aby sa vytvorili 

čisté deliace línie v dokončenom betóne. 
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9. Zárodky pre steny a stĺpy sa použijú vždy. Pokiaľ nebude schválené inak, tak sa budú zárodky 

betónovať vcelku s doskou alebo základom. 

10. Umiestenie pracovných škár a poradie uloženia betónu budú po schválení budú usporiadané tak, 

aby sa minimalizovalo zmrašťovanie a teplotné napätie betónu. 

11. Po oddebnení sa urobí prehliadka líc pracovnej škáry a pokiaľ nebude schválený výborný stav 

betónu, tak Zhotoviteľ zistí a odstráni nedostatky.  

12. Pokiaľ návrh pracovnej škáry obsahuje priebežné tesnenie, musí byť betón okolo zapustenej časti 

tesniaceho pásu správne zapracovaný a nesmie obsahovať dutiny či hniezda. Vyčnievajúce časti 

tesniaceho pásu musia byť chránené pred poškodením v priebehu postupu prác a v prípade gumy 

a plastu, pred svetlom a teplom. 

13. Pre minimalizáciu priesakov pracovnými škárami pri konštrukciách vodohospodárskych stvieb, 

budú susedné bloky betónu vybetónované do 3 dní. Pokiaľ sa toto nedosiahne, musí sa schváliť 

pracovný postup pre spojovanie nového betónu so starým. 

14. Pokiaľ je potrebné k spojeniu nového betónu so starým použitie tmelu, použije sa tmel na 

epoxidovom základe podľa pokynu výrobcu. Zvyšný povrch betónu sa najprv očistí drôtenou kefou, 

alebo sa hrubo oseká a očistí tak, aby sa odstránili všetky nečistoty, prach, uvoľnený materiál, výkvety 

cementu a obnaží sa kamenivo. Pokiaľ zasiahol nejakú plochu olej alebo tuk, musí byť zasiahnutý 

betón odstránený osekaním dole až k nezasiahnutému materiálu. 

15. Polodrážky vytvorené pre umiestnenie tesniaceho materiálu a povrchy pracovných škár budú 

chránené pred ošetrovacím postrekom namočenou vrecovinou tak, aby sa zabezpečilo riadne ošetrenie 

povrchu pracovnej škáry a priliehajúci betón. Ochrana sa umiestni do doby utesnenia pracovnej škáry. 

9.18. ÚPRAVA BETÓNOVÝCH POVRCHOV 

Úpravy povrchov bez debnenia 

1. Povrch betónu bude vyrovnaný a stiahnutý latou tak, aby vytvoril rovnomerný hladký alebo 

ryhovaný povrch podľa požiadavky. Žiadna následná úprava, pokiaľ to nie je prvý pracovný postup, 

pred úpravou dreveným alebo oceľovým hladítkom sa nevykonáva. 

2. Úprava dreveným hladítkom: povrch stiahnutý latou (upravený omietnikom) sa uhladí dreveným 

hladítkom tak, aby sa odstránili nerovnosti. 

3. Úprava oceľovým hladítkom: keď zmizol vodný film a betón dostatočne stuhol, aby sa zabránilo 

tvorbe výkvetov cementu na povrchu, povrch upravený dreveným hladítkom sa uhladí oceľovým 

hladítkom pod stálym tlakom tak, aby sa vytvoril hutný, uhladený a jednotný povrch bez stôp po 

oceľovom hladítku. 

4. Strojne hladený povrch: strojné hladenie sa vykoná pri betóne hladeného oceľovým hladítkom 

k hladkému dokončeniu povrchu bez vyvýšenín a stupňov. Keď betón dosiahne počiatočnú pevnosť, 

použije sa strojné hladenie k dosiahnutiu rovnomerného hladkého lešteného povrchu, zbaveného stôp 

po murárskej lyžici či iných vád. Takto dokončená povrchová úprava strojným hladením musí byť 

primerane chránená pred stavebnou prevádzkou. 

5. Tam, kde povrchová úprava nie je stanovená, upravia sa skryté povrchy dreveným hladítkom 

a viditeľné povrchy sa upravia oceľovým hladítkom. 

 

Úpravy povrchov po oddebnení 

1. Hrubá úprava: táto úprava povrchu sa získa použitím debnenia, alebo dôkladne navrhnutých foriem 

z dosák spojených na zraz. Povrch bude bez značných otvorov, dutín, alebo iných väčších vád. 

2. Hladká úprava: táto úprava sa získa použitím debnenia navrhnutého k vypracovaniu tvrdého 

a hladkého povrchu s čistými ostrými hranami. Dovolené sú iba veľmi malé povrchové vady a nesmie 

dôjsť k žiadnym poruchám v sfarbení alebo k vyblednutiu. Akékoľvek výčnelky musia byť odstránené 

a povrch opravený. 

3. Hladená úprava: táto úprava povrchu sa získa najprv použitím „hladkej úpravy“ a potom vyplnením 

všetkých povrchových vád čerstvou, špeciálne pripravenou maltou z cementu a jemného kameniva, 

pokiaľ možno kým je betón nevyzretý. Pokiaľ bol takto riadne betón ošetrený, povrch sa vyhladí, 

pokiaľ je to nutné aby sa vytvoril rovný hladký povrch. Ak je takýto povrch považovaný za konečnú 

úpravu, vyvinie sa maximálne úsilie aby sa tomu prispôsobila farba betónu. 
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4. Opravy a úpravy vád, ktoré boli objavené po oddebnení, sa musia vykonať čo najskôr. Stavebný 

dozor musí byť o nich vopred informovaný. Spôsob a postup opráv predpisuje STN EN 206-1 a STN 

EN 13670. 

5. Povrchová úprava betónu bude dosahovať nasledujúce kritériá: 

 

 

 

Umiestnenie Druh povrchovej úpravy 

Vonkajšie zvislé povrchy 150mm pod navrhnutou 

úrovňou terénu 
Hrubá úprava 

Vonkajšie vodorovné povrchy 150mm pod navrhnutou 

úrovňou terénu 
Hrubá úprava 

Vnútorné zvislé povrchy Hladká úprava 

Podhľady stropných dosiek Hladká úprava 

Pohľadové plochy vonkajšie a horné záhlavia (nádrže) Hladená úprava + zjednocujúci náter 

Pohľadové plochy vnútorné pri objektoch s častou 

obsluhou (strojovne, atď.) 
Hladená úprava + zjednocujúci náter 

Ostatné zvislé, vodorovné a šikmé povrchy Hladká úprava 
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10. SANÁCIA JESTVUJÚCICH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 

Nádrže alebo betónové objekty sa vyčerpajú a očistia od usadenín. Po dokončení demolácie a prípadne 

vyvŕtaní nových prestupov pre technologické potrubia bude nasledovať etapa sanácie jestvujúcich 

betónových konštrukcií. 

 

Úlohou sanácie je zaistiť úpravu jestvujúcich povrchov, vodotesnosť (u VN aj plynotesnosť)  objektov 

podľa STN 75 0905/Z1, pevnosť sanovaných povrchov a odstrániť konštrukciu pred vonkajšími 

vplyvmi (pracovné médium, poveternostné vplyvy) s návrhom nasledujúceho postupu: 

1. mechanické odstránenie a odseknutie narušeného skorodovaného betónu 

2. otryskanie povrchu tlakovou vodou 

3. ochrana obnaženej výstuže náterom proti korózii 

4. overenie kvality podkladu 

5. vytvorenie adhézneho mostu na betónovej konštrukcii 

6. reprofilácia betónových konštrukcií 

7. uzavretie povrchu špeciálnou stierkou – bariéra proti vonkajším vplyvom 

8. aplikácia zjednocujúceho krycieho náteru min. 1,0m pod hladinou a pohľadovou plochou. 

 

Ad 1) Jedná sa o odstránenie narušených, skarbónovaných alebo médiom kontaminovaných 

povrchových vrstiev betónu a súčasne s tým aj vytvorenie hutného, únosného betónového podkladu 

pre nanášanie sanačných hmôt. Všetky poškodené betóny musia byť obnažené na tzv. „zdravé jadro“, 

t.j. povrch vykazuje pevnosť 1,5 MPa v prostom ťahu. Súčasne sa musí vybúrať aj trhlinami 

rozrušený, inak zdanlivo pevný betón (za trhlinu sa považuje porucha širšia viac ako 0,1 mm podľa 

STN EN 206-1, STN EN 13670). 

 

Ad 2) Všetok opravený povrch musí byť pred aplikáciou sanačných materiálov dôkladne otryskaný 

tlakovou vodou tlaku 400 -1500 Bar (podľa potreby) a to tak, aby sa odstránili všetky povrchové 

nečistoty a voľné časti betónu. Po prípadnom odstránení narušeného betónu mechanickým 

šramovaním bude povrch ešte opláchnutý tlakovou vodou tlaku 200 -400 Bar. V prípade potreby sa 

využije pri tryskaní pridávanie kremičitého piesku z dôvodu potreby zdrsnenia betónu. 

 

Ad 3) Antikorózna ochrana výstuže bude riešená v separátnom technologickom kroku pri všetkých 

uvoľnených výstužných vložkách. Antikorózna ochrana bude riešená na báze minerálnej antikoróznej 

ochrany. Kompozícia bude nanášaná na výstuž dokonale zbavenú koróznych splodín pomocou štetca 

s tvrdým krátkym vlasom v 2 vrstvách presne v súlade s pokynmi obsiahnutými v technickom liste 

výrobku. Vzhľadom na výsledku prieskumu sa nepredpokladá vykonávať žiadne zvláštne opatrenia 

k zastaveniu korózie výstuže, napr. migrujúci inhibítor korózie. Doporučené bázy materiálov musia 

byť kompatibilné s následnými materiálmi použitými pre reprofiláciu. 

 

Ad 4) Kvalita podkladu sa preveruje skúškou povrchových vrstiev v ťahu. Na každých 100 m2 sa 

vykoná predpísaný počet odtrhových skúšok. Priemerná hodnota pevnosti v ťahu povrchových vrstiev 

sa musí podľa typu použitého sanačného systému pohybovať v intervale od 1,0 do 1,5 MPa. Jednotlivé 

hodnoty musia byť súčasne väčšie ako 0,6 MPa. 

Odtrhové skúšky sa vykonajú na vopred vybrúsených plochách, ich rozmiestnenie bude určovať 

Stavebný dozor. Kontrolné miesta výbrusu budú odskúšané pred nalepením odtrhových terčov 

Schmidtovým tvrdomerom pre zistenie pevnosti podkladného betónu v tlaku. 

Obnažené plochy pri menších rozsahoch sa budú skúšať aj povrchovým tvrdomerom pevnosti v tlaku, 

pričom sa pevnosti v ťahu odvodia z pevnosti v tlaku, ako 1/30 pevnosti v tlaku, určené na základe 

merania Schmidtovým tvrdomerom podľa STN 73 1373. 

 

Ad 5) Pre pevné, bezdutinové spojenie medzi pôvodným, očisteným betónom a následnou 

reprofilačnou hmotou je potrebné naniesť na opravovaný povrch adhézny mostík, vhodný pre daný 

materiálový systém, pričom je potrebné nechať ho vyschnúť, opravárenská malta sa nanáša spôsobom 

tzv. čerstvé do čerstvého. 
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Pred nanášaním adhézneho mostíka je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu pre aplikačné miesta a to 

tak, aby povrch v dobre nanášania mostíka spĺňal podmienky aplikácie. Teplota konštrukcie musí 

vyhovovať požadovaným medzným teplotám, určených výrobcom. 

Niektoré sanačné materiály použitie adhézneho mostíka nevyžadujú, v tomto prípade je potrebné 

dodržať technologické predpisy výrobcu sanačných hmôt. 

 

Ad 6) Vybúraný, chýbajúci betón bude po vykonaní predchádzajúceho postupu nahradený vysoko 

kvalitnou betónovou zmesou, pri lokálnych a hrubších reprofiláciách nanášané ručne alebo pri väčších 

plochách nanášaný technológiou striekaním, ktorá sa po miernom zatuhnutí ručne začistí na 

požadovanú kvalitu povrchu a ďalej sa upravuje už iba ochrannými nátermi. Minimálna krycia vrstva 

nad obnaženou rozdeľovacou a akoukoľvek inou výstužou musí bezpodmienečne spĺňať požiadavky 

príslušných noriem a v danom prípade musí činiť minimálne 25 mm a to z dôvodu chemického 

zaťaženia povrchu betónu. 

Z jednotlivých reprofilačných hmôt sa vyhotoví jedna vzorka pre odskúšanie materiálových vlastností 

aplikovaných hmôt. Odber vzoriek sa stanovuje na jednu sadu skúšobných trámikov za dva dni 

aplikácie materiálov. 

 

Požadované parametre reprofilačných hmôt 

Parameter 
Preukazné skúšky 

požadovaná hodnota 

Kontrolné skúšky 

požadovaná hodnota 

pevnosť v tlaku > 25 MPa < 50 MPa > 25 MPa < 50 MPa 

pevnosť v ťahu za ohybu > 5.5 MPa > 5.5 MPa 

súdržnosť s podkladom bez 

adhéznych mostíkov 
 > 1.7 MPa 

jednotl. > 1.5 MPa 

 > 1.7 MPa 

jednotl. > 1.7 MPa 

zmršťovanie < 0.5 % - 

sklon k tvorbe trhlín 1 trhlina šírky do 0.1 mm 1 trhlina šírky do 0.1 mm 

mrazuvzdornosť T 100 - 

koeficient teplotnej 

rozťažnosti 
< 14 x 10-6 - 

statický modul pružnosti < 30 GPa - 

 

Pri zistení väčšieho poškodenia bude rozsah jednotlivých krokov odsúhlasený Stavebným dozorom až 

po očistenie pôvodného terénu. 

 

Ad 7) Na pripravené očistené plochy bude aplikovaná v rámci kompletnosti celého systému 

celoplošne uzatváracia povlaková stierka špeciálnej tesniacej hmoty k izolaciám betónových dielov 

v oblasti odpadovej vody. 

Táto stierka musí spĺňať: 

1) odolná proti sulfátom 

2) odolná proti mechanickému zaťaženiu 

3) odolná proti trvalej vlhkosti a mrazuvzdorná 

4) vysoká oteruvzdornosť 

5) vodotesná a chemicky odolná, určená pre odpadové vody 

Minimálna hrúbka vrstvy: 

1) beztlaková oblasť (bez vodného stĺpca) – 3,0 mm 

2) tlaková oblasť (tlak vodného stĺpca) – 4,0 mm 

V rámci kompletnosti celého systému budú v prípade nadbetonávok ošetrené touto stierkou aj nové 

nadbetónované plochy (dosadzovacie nádrže, RO DN, prívodný žľab atď.). 

V prípade nových konštrukcií (aktivačná nádrž, regenerácia kalu, atď.) nie je táto stierka vyžadovaná, 

tieto plochy budú iba celoplošne uzavreté uzatváracím a zjednocujúcim náterom – viď bod 8. 

 

ad 8) Vonkajšie pohľadové plochy a plochy min 1,0 m pod hladinou budú opatrené zjednocujúcim 

sekundárnym finálnym náterom odolným proti oteru, chemickému vplyvu odpadovej vody 

a mrazuvzdorný. 
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Kontrola prác 

Rozsah kontroly určuje Stavebný dozor. Zhotoviteľ musí do stavebného denníka zaznamenávať 

minimálne tieto skutočnosti: 

 začiatok a koniec jednotlivých technologických operácií (s presnosťou na 1 hod) 

 klimatické pomery, teplotu a vlhkosť vzduchu, teplotu spracovávaných látok, povrchovú 

teplotu opravovanej konštrukcie, prijaté opatrenia v prípade nepriaznivých klimatických 

podmienok 

 presnú špecifikáciu používaných vysprávkových hmôt, vrátane označenia použitých šarží 

 zoznam vyrábaných skúšobných telies, resp. vykonávanie vlastných kontrol  

Výsledky kontrolných skúšok budú predmetom dokumentácie pre odovzdanie a prevzatie diela. 

 

Na každých i začatých 50 m2 je potrebné vykonať minimálne tieto kontrolné činnosti: 

 kontrolu stavu podkladu a antikoróznej ochrany výstuže, pred nanášaním nasledujúcich 

reprofilačných vrstiev. Po nanesení reprofilačných vrstiev vykoná odtrhovú skúšku. 

 súčasne sa vykoná akustické tzv. trasovanie celého povrchu, či sa v sanovanej časti 

nenachádzajú mieste s dutým zvukom 

 kontrola súdržnosti povrchových ochranných systémov s podkladovými vysprávkovými 

hmotami a ich hrúbka 

 kontrola pevnosti v ťahu za ohybu a v tlaku, jednotlivých vysprávkových hmôt, stanovená na 

základe skúšok telies rozmerov 40x40x160 mm 

Po ukončení prác Zhotoviteľ vypracuje kontrolnú správu, ktorá je súčasťou podkladov na preberacie 

konanie. Správa musí obsahovať časový záznam jednotlivých operácií sanácie s uvedením vonkajších 

teplôt, povrchových teplôt, teplôt nanášaných vysprávkových materiálov, súbor opatrení 

v nepriaznivých klimatických podmienkach a ich výsledok. 

 

Výsledky kontrolných skúšok vykonaných zhotoviteľom: 

Táto správa sa musí archivovať na dobu 5 rokov, resp. po dobu záruk, presahujúcich túto dobu. 

 

Použité sanačné systémy 

S ohľadom na pomerne bohatú ponuku sanačných materiálov na trhu a skúsenosti stavebných firiem 

s jednotlivými výrobcami, nie sú druhy a obchodné názvy sanačných hmôt predpisované. Navrhne ich 

Zhotoviteľ vo svojej ponuke s ohľadom na kvalitu a na požadovanú životnosť a doloží atesty výrobcu 

týchto navrhnutých materiálov. Ich vhodnosť pre dané použitie posúdi Stavebný dozor. 
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11. REPASOVANIE JESTVUJÚCICH OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 

Oceľové konštrukcie zhotoviť zo zvariteľnej ocele pre stavebné oceľové konštrukcie. 

Konštrukcie, pri ktorých je požadovaná povrchová úprava pozinkovaním alebo nerez je možné podľa 

potreby rozdeliť skrutkovými spojmi. Na stavbe montovať pomocou skrutkových spojov (pozink 

alebo nerez). 

Nášlapové plochy oceľových schodísk a lávok zhotoviť z kompozitových materiálov. 

V rámci oceľovej konštrukcie zohľadniť cenu kotvenia a povrchových úprav. 

Pre spájanie a kotvenie pozinkovaných konštrukcií budú použité pozinkované spojovacie a kotviace 

prvky, pre spojovanie a kotvenie nerezových konštrukcií budú používané nerezové spojovacie 

a kotviace prvky. 

Žiadna z oceľových konštrukcií (pokiaľ nebude vykonaná z pozinkovanej alebo nerezovej ocele) 

nebude vykonaná bez dodatočnej povrchovej úpravy náterom.  

Pokiaľ nie je v popise položky, alebo z dôvodu montáže technológie, vyžadované inak, bude nosnosť 

nepojazdných podlahových roštov, krycích plechov a poklopov, schodísk a lávok minimálne 2,0 

kN/m2. 

 

Pokiaľ osobitné požiadavky nestanovujú inak, platia nasledovné zásady:  

a) Oceľové tenkostenné prvky (zábradlie, rámy pororoštov, oceľové rebríky atď.) vo vonkajšom 

prostredí alebo nad hladinou vody – nerezové – oceľ tr. 17 246. Ostatné rošty kompozit. 

b) Oceľové prvky hrubostenné (nosníky, hrubostenné rúry atď.) vo vonkajšom prostredí, alebo nad 

hladinou (netýka sa technologických zariadení) pokiaľ nie je uvedené na výkresoch inak – oceľ triedy 

11 so žiarovým pozinkom a veľmi kvalitným náterom –  pokiaľ nie je u konkrétnych SO požadovaný 

nerez tr 17 246. 

c) Štvorcové plné poklopy (kompozit - polyuretán a sklenené vlákna) –  pokiaľ nie je u konkrétnych 

SO požadovaný nerez tr 17 246. 

d) Jestvujúce oceľové prvky z ocele tr. 11 (zábradlie, schodisko atď.) – pokiaľ nebudú dotknuté 

stavbou a sú vyhovujúce, ponechať a vykonať repasiu týchto prvkov – opieskovanie + 1 x základný a 

2 x vrchný kvalitný náter, náterová hmota na báze alkydových živíc modifikovaných uretánmi. 

 

Oceľové  zábradlia  

Celková výška zábradlia je 1,10 m. 

V prípade nerezového zábradlia budú jednotlivé prvky: 

Madlo – rúrka 43 x 1,5 mm 

Stĺpiky – rúrka 43 x 1,5 mm 

Zábradlová výplň (2 rúrky) : rúrka 35 x 1,5 mm 

Zábradlová zarážka : plech hr. 1,5 mm a výšky 100 mm 

Kotviace doštičky : plech 100 x 100 x 4 mm 

Kotviaci materiál : nerezové skrutky - kotvy s chemickým plnivom 

Materiál zábradlia : nerezová oceľ min. kvality 1.4301 podľa DIN 17 440 

Montáž zábradlia : zvarené, na konštrukcie pripevnené pomocou kotviacich doštičiek a kotiev 

Priemerná hmotnosť 1 m zábradlia : 7,0 kg /1 m 

Výplň zábradlia musí spĺňať všetky požiadavky platných noriem a bezpečnostných predpisov. 

Zábradlie na hrane voľného priestoru bude vždy opatrené zarážkou hr. 1,5 mm (okapový plech) pri 

podlahe, vysokou minimálne 100 mm, umožňujúcou odtok vody z podlahy. 

Zábradlie bude vyhotovené v súlade s STN 74 3305.  

 

Oceľové rebríky 

Svetlá šírka rebríkov je 0,40 m.  

V prípade nerezového rebríku bude materiálové vyhotovenie: 

Bočnica – rúrka 43 x 1,5 mm 

Priečka – L profil 20/20/1,5 mm 

Kotvenie : L profil 30/30/3 mm 

Kotviace doštičky : plech 100 x 100 x 4 mm 
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Kotviaci materiál : nerezové  kotvy 

Materiál rebríka : nerezová oceľ min. kvality 1.4301 podľa DIN 17 440 

Montáž rebríka : zvarené, na konštrukcie pripevnené pomocou kotviacich doštičiek a skrutiek. 

Priemerná hmotnosť 1 m výšky rebríka vrátane madla : 15 kg /1 m. 

Výška rebríkov (pokiaľ je) uvádzaná vo výpisoch zámočníckych výrobkov znamená rozdiel výšok 

podláh v nástupnej a výstupnej úrovni. Ak sa nad úrovňou výstupného stupňa (napr. poklopu) 

nenachádza rebrík alebo madlo, musí byť doplnená časť rebríka s možnosťou vyťahovania nad úroveň 

poklopu pre bezpečné zostupovanie a  vystupovanie. V zmysle STN nad bezpečnou výškou musí byť 

zriadený na rebríku ochranný kôš. 

 

Poklopy na ČOV 

Pre celú ČOV sú, pokiaľ to nie je u príslušného SO výslovne uvedené inak, navrhnuté atypické 

kompozitové alebo nerezové poklopy. Tieto poklopy budú konštrukčne vypracované tak, aby bolo 

zabránené prieniku dažďovej vody do objektov. Preto bude samotný poklop umiestnený na 

vyvýšenom lemovacom uzavretom tenkostennom profile. Tento lemovací profil bude osadený pri 

betonáži stropného prvku. 

V prípade väčších rozmerov bude poklop rozdelený a jednotlivé diely budú podopreté štvorcovým 

nosníkom. 

Poklopy, ktoré budú umiestnené pri objektoch, kde nesmie prísť k zamŕznutiu technológie, budú 

naviac opatrené tepelnou izoláciou (PUR pena, polysterén hr. 40 mm). 

Materiálové vyhotovenie poklopov: nerez alebo kompozit.  

Priemerná hmotnosť 1 m2 poklopu (vrátane rámu a podpier): 95 kg/1m2. 

 

Oceľové kryty podlahových kanálov 

Pre celú ČOV sú, pokiaľ to nie je pri príslušnom SO výslovne uvedené inak, navrhnuté atypické 

oceľové kryty z nereze alebo zo žiarovo pozinkovanej ocele. Kryt bude tvoriť oceľový profilovaný 

plech P5, ktorý bude osadený do lemovacích profilov opatrených kotvami z oceľových pásikov 

k zabetónovaniu do nadväzujúcich stavebných konštrukcií. Lemovanie tvorí oceľový rovnomerný 

uholník 40x40/5 a dorazovým pásikom 30 x 5 mm po celom obvode. 

Materiálové vyhotovenie krytov: nerez alebo žiarovo zinkovaná oceľ. Žiarovanie podľa STN EN ISO 

2063 zliatinou ZnAl15 v hrúbke 150 m. 

Materiálové vyhotovenie lemovania: nerez alebo žiarovo zinkovaná oceľ 

Kotvy: nerez bez povrchovej úpravy 

Priemerná hmotnosť 1 1 m2 krytu (vrátane lemovania a kotiev) : 55 kg / 1m2 

 

Stúpadlá  

Kramlové stúpadlo šírky 33 cm s oceľovým jadrom a PE povlakom podľa DIN19555-A-ST. Stúpadlá 

budú v prípade prefabrikovaných betónových dielov (napr. skruže) osadené pri výrobe, v prípade 

monolitických betónových konštrukcií budú osadené dodatočne pri oddebnení. 

 

Kapsové stúpadlá  

Kapsové stúpadlo (napr. v prechodových skružiach) z PEHD a oceli. Stúpadlá budú v prípade 

prefabrikovaných betónových dielov (napr. skruže) osadené pri výrobe, v prípade monolitických 

betónových konštrukcií budú osadené pri betonáži. 

 

Nátery oceľových konštrukcií, povrchová úprava existujúcich oceľových konštrukcií  

Žiadna z konštrukcií (pokiaľ nebude vyhotovená nerezovej ocele) nebude vyhotovená bez dodatočnej 

povrchovej úpravy. V tomto prípade je požadované minimálne žiarové pozinkovanie, alebo 

kombinácia metalizácie a náterového systému podľa STN EN ISO 2063 a STN EN ISO 12944-5. 

Výnimku tvoria oceľové prvky trvalo zabudované do betónových konštrukcií. Tie naopak nesmú byť 

opatrené ani náterom a ani pozinkovaním. 
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12. BUDOVY 

Zvislé nosné konštrukcie sú steny, stĺpy, piliere alebo ich kombinácie. Podľa materiálu ich delíme na 

murované stenové konštrukcie, monolitické stenové konštrukcie a montované stenové konštrukcie. 

Všetky typy musia spĺňať požiadavky na predpísanú únosnosť. Tieto konštrukcie musia spĺňať aj 

ďalšie požiadavky, ako napr. odolnosť proti opotrebovaniu, tepelná a zvuková izolácia, požiarna 

odolnosť, nenasiakavosť, zdravotná nezávadnosť, údržba. 

 

Vonkajšie nosné steny a deliace priečky (murované alebo montované) musia tiež vyhovovať 

z hľadiska požiadaviek na pohodu prostredia, najmä tepelno-technickým požiadavkám, musia spĺňať 

požiadavky na akustiku budov, na zvukovú tesnosť v zmysle STN ISO 717. 

 

Medzi ďalšie požiadavky na funkčné vlastnosti zaraďujeme požiadavky na mechanické namáhanie, 

odolnosť voči vplyvom prostredia (biologické vplyvy, teplota, vlhkosť, chemické látky, hluk, otrasy 

a pod.) 

12.1. ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE A DELIACE PRIEČKY 

Zvislé nosné konštrukcie sú steny, stĺpy, piliere alebo ich kombinácie. Podľa materiálu ich delíme na 

murované stenové konštrukcie, monolitické stenové konštrukcie a montované stenové konštrukcie. 

Všetky typy musia spĺňať požiadavky na predpísanú únosnosť. Tieto konštrukcie musia spĺňať aj 

ďalšie požiadavky, ako napr. odolnosť proti opotrebovaniu, tepelná a zvuková izolácia, požiarna 

odolnosť, nenasiakavosť, zdravotná nezávadnosť, údržba. 

 

Vonkajšie nosné steny a deliace priečky (murované alebo montované) musia tiež vyhovovať 

z hľadiska požiadaviek na pohodu prostredia, najmä tepelno-technickým požiadavkám, musia spĺňať 

požiadavky na akustiku budov, na zvukovú tesnosť v zmysle STN ISO 717. 

12.2. OBVODOVÉ PLÁŠTE 

Obvodová stena, ktorá delí vonkajšie prostredie od vnútorného priestoru musí byť navrhnutá tak, aby 

po celú dobu životnosti vyhovovala požiadavkám a bezpečne a spoľahlivo odolávala pôsobeniu 

nepriaznivých vplyvov podľa príslušných STN a iných predpisov. Požiadavky na konštrukciu 

obvodového plášťa vyplývajú z potreby vytvorenia optimálnej vnútornej pohody. 

 

Obvodové plášte musia vyhovovať statickým požiadavkám, t.j. musia bezpečne prenášať zaťaženie od 

vlastnej tiaže, musia mať dostatočnú tuhosť a stabilitu pri predpokladaných vplyvoch. V prípade, že 

stena plní aj funkciu nosnej konštrukcie, musí prenášať i zaťaženie z ostatných nosných konštrukcií až 

do základov. 

 

Jednoplášťové obvodové steny musia spĺňať tak požiadavky na nosnosť ako aj na tepelno-technické 

vlastnosti. Treba pamätať na to, že malta použitá na tesnenie škár znižuje tepelno-technické vlastnosti. 

Preto je potrebné posudzovať vždy celú konštrukciu. Požiadavky na tepelno-technické vlastnosti 

stavebných konštrukcií definuje STN 73 0540. 

 

Požiadavky na požiarnu bezpečnosť obvodových plášťov sú definované v STN EN ISO 1182. 

Požiarnu bezpečnosť zateplovacích systémov rieši STN 73 0802. 

12.3. STROPNÉ KONŠTRUKCIE 

Stropná konštrukcia je neoddeliteľnou súčasťou nosnej konštrukcie. Základnou požiadavkou na 

stropné konštrukcie je ich únosnosť a stabilita ako aj tuhosť. Ďalšie požiadavky vyplývajú z ich 

funkcie (statické, tepelnoizolačné, zvukovo-izolačné, protipožiarne, architektonické). 
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Stropné konštrukcie musia bezpečne prenášať tak stále zaťaženie (vlastná váha, priečky a pod.) ako aj 

náhodilé zaťaženie (prevádzka). Klimatické zaťaženie (sneh, vietor, teploty) ja ďalším významným 

faktorom návrhu stropných konštrukcií. 

 

Požiaruvzdorné stropy a stropy vo vnútri protipožiarnych priestorov musia vyhovovať požiadavkám 

odolnosti požiaru zodpovedajúcich normovaným hodnotám. Tieto musia byť vyhotovené zo 

stavebných materiálov, ktoré zodpovedajú normalizovaným hodnotám. 

 

Konštrukcie stropov musia spĺňať všetky požiadavky na tepelno-technické vlastnosti z hľadiska 

prenosu tepla v ustálených ako aj meniacich sa teplotných podmienkach založených na 

normalizovaných hodnotách. Musia byť navrhnuté tak, aby tepelný odpor konštrukcie bol väčší alebo 

rovný normovanej hodnote tepelného odporu. 

 

Stropy musia taktiež vyhovovať z hľadiska požadovanej zvukovej izolácie. 

12.4. PODLAHY 

Podlahy musia spĺňať požiadavky na tepelno-izolačné vlastnosti pri ustálených ako aj meniacich sa 

teplotách a požiadavky na zvukovú izoláciu stavby definované normalizovanými hodnotami. 

Konštrukcia podlahy musí byť vybavená protišmykovou povrchovou ochranou podľa projektovej 

dokumentácie Zhotoviteľa. Povrch stien a podláh sa musí ľahko čistiť a udržiavať.  

 

Pokiaľ SD nestanoví inak do všetkých miestností sa požaduje keramická dlažba (prevádzkové budovy 

všetkého druhu, laboratóriá, sklady, dielne a pod.). Do ostatných miestností (napr. do garáže, kryté 

skládky kalu a pod. ) sa požaduje hladký tvrdený betón. Požiadavky na keramickú dlažbu sú uvedené 

nižšie. 

12.5. RAMPY, SCHODY, REBRÍKY 

Schodište je priestor, v ktorom sú umiestnené schodišťové prvky. Vertikálne spája jednotlivé podlažia 

alebo podlažie s terénom, pričom umožňuje bezpečný výstup a zostup do ktoréhokoľvek podlažia. 

Môže byť úplne alebo čiastočne ohraničený schodiskovými stenami. Nesmie byť v ňom umiestnená 

nijaká miestnosť. Schodisko musí byť osvetlené a vetrané. 

 

Rozdelenie schodísk predpisuje STN 73 4130. Požiadavky na požiarnu odolnosť podľa STN EN ISO 

1182 a na druh konštrukčných prvkov musí spĺňať iba schodisko, ktoré je súčasťou únikovej cesty 

a ktoré je určené na evakuáciu viac ako desiatich osôb. 

 

Každé podlažie musí byť prístupné minimálne jedným schodiskom (hlavné schodisko). Ďalšie 

schodisko (vedľajšie) je navrhované hlavne ako úniková cesta alebo havarijná cesta v súlade s  

požiadavkami požiarnej bezpečnosti. Najnižšie prípustné vzdialenosti schodov schodísk budú v súlade 

s požiadavkami STN.  

 

Schod je základným prvkom schodišťa. Najmenšia šírka obdĺžnikového stupňa a nástupnice je 

stanovená normalizovanými hodnotami v STN 73 4130. Ak nie je stanovené inak, pomer medzi 

výškou h a šírkou b v mm schodíka schodišťa musí byť 2h+b=630 mm. Táto hodnota môže byť 

redukovaná na 600 mm za predpokladu, že nie je presiahnutý najväčší povolený sklon schodiskového 

ramena príslušného schodiska. Minimálna šírka schodu na výstupnej čiare je b=210 mm a min. šírka 

nástupnice je 250 mm.  

 

Schodiskové rameno musí obsahovať min. 3 a max. 16 výšok schodov. U pomocných schodísk toto 

číslo môže byť až 18.  
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Nástupnica schodiskového stupňa musí byť horizontálna bez naklonenia v priečnom alebo pozdĺžnom 

smere. Povrch odpočívadla schodiska na vnútorných schodiskách musí byť horizontálny, bez sklonu 

v priečnom alebo pozdĺžnom smere, povrch odpočívadiel schodiska u vonkajších schodísk môže byť 

sklonený pozdĺžne v smere klesania maximálne 7%.  

 

Povrchová úprava musí zodpovedať prevádzkovým podmienkam kladeným na príslušné schody. 

Súčiniteľ šmykového trenia povrchu odpočívadiel vnútorných schodísk musí byť min. 0.3. Podchodná 

a priechodná výška musí byť v súlade s príslušnými normami. 

 

Schodisko na únikových cestách určených na únik viac ako 50 ľudí musia mať sklon od 25 do 35 

stupňov. Odporúčaná výška schodu je 150 až 180 mm. Únikové cesty musia umožniť rýchly 

a bezpečný únik osôb prítomných v objekte ohrozeného požiarom. Vzájomná vzdialenosť schodísk 

únikových ciest v objekte je max. 60 m. 

 

Schodiskové ramená musia byť opatrené zábradlím podľa STN 74 3305. Výška zábradlia musí spĺňať 

predpísané normované hodnoty, ak nie je predpísané inak, jeho min. výška bude 1100 mm. 

Konštrukčné riešenie zábradlia môže byť ľubovoľné, musí však spĺňať požiadavky na bezpečnosť 

proti pádu osôb cez zábradlie a v prípade prútovej výplne aj pádu medzi prútmi. Zábradlie bude 

vykonané z nerez ocele – pokiaľ PD nestanovuje inak. 

 

Rebríkové schody môžu byť navrhnuté pre príležitostné použitie limitovaným množstvom ľudí 

(napríklad prístup na strechu) podľa požiadaviek STN. Najmenšia dovolená šírka stupňa rebríkového 

schodiska je 150 mm. Kovové, do stavby zabudované rebríky dlhšie ako 5 m musia mať ochranný kôš, 

ktorý sa začína maximálne vo výške 3 m nad úrovňou nástupu.  

 

V určitých prípadoch (napr. pre umožnenie jazdy vozidlami) namiesto schodísk sa môžu navrhnúť 

šikmé rampy podľa STN 73 4130, STN 73 6057 a STN 73 6058. Technické požiadavky týkajúce sa 

rámp sú stanovené normalizovanými hodnotami, ich min. šírka musí byť 1100 mm pre chodcov. Ich 

max. sklon vo vnútri objektu môže byť 1:6, pri vonkajších rampách 1:8. najmenšia podchodná výška 

je 2100 mm, súčiniteľ šmykového trenia min. 0.3 + tg alfa (pričom alfa je sklon šikmej rampy). 

 

Najväčší sklon pre priamočiare vnútorné rampy pre vozidlá je 14 stupňov a pre vonkajšie 17 stupňov. 

12.6. KOMÍNY A DYMOVODY 

Komín je spravidla zvislá konštrukcia s jedným alebo viacerými prieduchmi a je určený na odvod 

spalín (od sopúcha po ústie) a na zachytávanie kondenzátu alebo tuhých častí spalín (od sopúcha po 

pätu). 

 

Základným predpisom pre ich návrh a výstavbu je Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z., o technicných 

podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového 

spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe 

a používaní komína a dymovodu a o lehotách  ich čistenia a vykonávania kontrol. Návrh komína musí 

ďalej spĺňať príslušné STN, najmä STN EN 1443, STN EN 1457, STN EN 1806, STN EN 13502, 

STN EN 1856-1, STN EN 1859. 

 

Komíny a dymovody musia byť navrhnuté a postavené takým spôsobom, ktorý zaručuje bezpečné 

odsávanie a rozptyl produktov horenia do atmosféry, zatiaľ čo budú spĺňať všetky prevádzkové 

podmienky pre napojené spotrebičov bez akumulovania produktov horenia a ohrozenia bezpečnosti. 

Ich návrh (najmä čo sa týka výšky komína) musí byť v súlade aj s Nariadením vlády SR č. 478/2002 

Z.z., o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa záon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia v znení neskorších predpisov.  
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Dymovod a komín nesmú redukovať výkon spotrebičov. Komíny musia odolávať zvislému aj 

vodorovnému zaťaženiu, teplotným a tlakovým požiadavkám, požiadavkám plynotesnosti, trvanlivosti 

a ďalším požiadavkám na použité materiály podľa príslušných STN. 

 

Pripojenie spotrebičov palív ku komínom a dymovodom sa navrhuje podľa vyhlášky MV SR č. 

401/2007 Z.z., o technicných podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii 

a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného 

vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách  ich čistenia a vykonávania 

kontrol a podľa STN 73 4210. 

12.7. STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 

Strecha je stavebná konštrukcia oddeľujúca vnútorné prostredie od vonkajšieho prostredia. Plní 

ochrannú funkciu, chráni stavebné Dielo a jeho priestory pred poveternostnými a ostatnými 

vonkajšími účinkami vplyvmi (STN 73 0540). Strecha sa delí na strešný plášť, hlavnú nosnú 

konštrukciu a podhľad. 

 

Pôsobenie vonkajších vplyvov je dlhodobé (napr. chemická exhalácia), periodicky sa opakujúce (napr. 

kolísanie teploty a slnečného žiarenia), krátkodobé (napr. vietor, sneh, dážď) alebo mimoriadne (napr. 

seizmicita). 

 

Strechy musia bezpečne zachytávať a odvádzať dažďovú vodu, sneh a ľad, a to aj v prípade upchaných 

vpustov, musia odolávať pôsobeniu kyslých dažďov, mechanickému pôsobeniu dažďa (napr. krúpy). 

Ich vyhotovenie musí brániť prieniku vody do konštrukcie budov.  

 

Sklon strešnej roviny určuje použitá krytina, nadmorská poloha stavby a miestne klimatické 

podmienky. Sklon je ovplyvnený aj nosnou konštrukciou zastrešenia. Pre sklony striech platia 

ustanovenia STN 73 1901. 

 

Vyžaduje sa mechanická a hydroizolačná celistvosť strešnej krytiny a jej ochrana pre slnečným 

a ultrafialovým žiarením. Strešná krytina musí byť odolná proti klimatickým účinkom. Minimálne 

sklony a úpravu skladných krytín určuje STN 73 1901. 

 

Strecha musí odolávať účinkom požiaru podľa projektovej dokumentácie Zhotoviteľa. Pokiaľ strešná 

krytina je nad požiarne nebezpečným priestorom, musí byť z nehorľavého materiálu alebo musia byť 

preukázané jej požiaru odolné vlastnosti.  

 

Zaťaženie strešných konštrukcií sa riadi STN 73 1901. Pri vysokých budovách vietor je rozhodujúcim 

zaťažením. Prúdenie vetra vyvoláva podtlak, sanie, ktoré nesmie poškodiť alebo zničiť strešnú 

konštrukciu. Vyžaduje sa aby strašná konštrukcia odolávala zaťaženiu vetrom. 

 

Strechy musia byť navrhnuté vzhľadom na budúcu prevádzku. Týka sa to najmä pochôdznych striech 

(napr. parkovisko, zatrávnené strechy, terasy a pod.). Pochôdzne strechy musia zabezpečiť bezpečný 

prístup. 

 

Medzi požiadavky na vnútornú bezpečnosť patria zabezpečenie požadovaného vlhkostného 

a teplotného stavu, hladiny hluku a požadovaného osvetlenia v budove. Strechy z hľadiska 

akustických požiadaviek musia mať zvukovú a krokovú nepriezvučnosť podľa STN 73 0532. 

 

Strešné konštrukcie musia spĺňať požiadavky na tepelno-technické vlastnosti čo do prestupu tepla, 

prestupu pary a vzduchu konštrukciou na základe normových hodnôt tepelného odporu konštrukcie, 

rozdelenie vnútornej povrchovej teploty na konštrukcii, tepelnú zotrvačnosť konštrukcie v súvislosti 

s miestnosťou alebo budovou, difúzii pár a vlhkostnú rovnováhu, vzduchovú priepustnosť konštrukcie, 

jej škár a stykov. 
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Odolnosť proti ohňu sa riadi vyhláškou MV SR 94/2004, STN 92 0201 a skúšobným predpisom pre 

stanovenie šírenia požiaru strešným plášťom. 

 

Všetky práce krytiny strešného plášťa musia byť vyhotovené odborne a kvalitne podľa STN 73 1901 

a ON 74 3300 Vyhotovovanie striech. 

 

Pokiaľ súťažné podklady nestanovia inak, požaduje sa návrh sedlových striech so strešným plášťom 

z izolačných sendvičových panelov hr. 60/95, farba modrá na všetky budovy prevádzkového 

charakteru. Najvhodnejší tvar strechy určí projektant. Ostatné budovy môžu mať odlišnú strešnú 

konštrukciu podľa charakteru a požiadaviek technologického procesu (napr. vyhnívacia nádrž, 

plynojem, trafostanica a pod.). 

12.8. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Všetky vonkajšie a vnútorné steny prevádzkových budov (prevádzkové miestnosti, laboratóriá, sklady, 

dielne, garáže, a pod.) budú opatrené vápennou alebo vápenno-cementovou omietkou. Maximálna 

veľkosť zrna pre vnútorné omietky je 1 mm, pre vonkajšie omietky 2 mm. Omietky budú s hladeným 

povrchom so strojným spracovaním. Farbu omietok si vyberie prevádzkovateľ a schváli SD. 

 

Stredná hrúbka vonkajších omietok je 20 mm (min. 15 mm), vnútorných omietok 15 mm (min. 10 

mm). Jednovrstvové omietky z priemyselne vyrábaných mált môžu mať strednú hrúbku 10 mm(min. 5 

mm). Minimálna hrúbka tepelnoizolačných omietok je 20 mm. 

 

V prípade, že sú používané hotové omietky, musia byť prísne dodržiavané inštrukcie výrobcu pre ich 

prípravu. 

 

Požiadavky na tvar zhotovovaných omietok obsahujú príslušné STN a sú dané medznými odchýlkami 

tak celkovej rovnosti povrchov ako aj miestnej rovnosti povrchov. Všeobecné požiadavky na presnosť 

spracovania omietok obsahuje STN 73 0203. Požiadavky na tvar zhotovovaných vnútorných omietok 

obsahuje STN 73 0225. Ak sa povrch omietky upravuje, potom jeho drsnosť musí vyhovovať 

požiadavkám STN 73 2520. 

 

Vodotesnosť omietok musí vyhovovať požiadavkám STN 73 2578 – limitná hodnota je 2 l/m2. 

Vonkajšie omietky odpudzujúce vodu musia mať koeficient povrchovej nasiakavosti podľa STN 73 

0270 menší ako 0.5 kg/m2.hod0.5 

 

Tepelno-technické vlastnosti tepelnoizolačných omietok – koeficient tepelnej vodivosti musí byť 

menší ako 0.2 W/m.K. Táto požiadavka je splnená, ak objemová hmotnosť omietky v suchom stave je 

menšia ako 600 kg/m3. 

 

Požiadavky na spojivá a plnivá obsahuje STN 72 2430. Táto norma obsahuje aj požiadavky na 

kontrolu kvality mált pre omietky. Priepustnosť mált pre vodné pary sa preveruje podľa STN EN 

1015-19. 

 

Maltové zmesi musia byť objemovo stále. Toto sa preukazuje koláčikovou skúškou podľa STN EN 

459-2 a STN 72 2453. Malta je objemovo stála, ak sa pri koláčikovej skúške neobjavia na líci koláčika 

radiálne trhliny pri okrajoch alebo sieť plytkých trhlín. Malty musia byť priepustné na vodné pary. 

 

Rozhodujúci vplyv na trvanlivosť omietok má spojenie malty s podkladom. Preto treba venovať 

maximálnu pozornosť technologickému postupu omietania. Podklad musí byť očistení od prachu 

a ostatných nečistôt, musí byť čo najrovnejší, nasiakavé podklady majú byť navlhčené, nerovnomerné 

nasiakavé podklady majú byť opatrené pred omietaním vápenno cementovým alebo cementovým 
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postrekom, hotové vápenné, vápenno cementové a cementové omietky treba počas zretia ošetrovať 

tak, aby sa zabránilo ich vysušeniu. 

12.9. OKNÁ, DVERE A OTVORY 

Konštrukcia okien a dverí musí mať zodpovedajúcu tuhosť, ktorá zabraňuje klesaniu alebo 

akýmkoľvek iným deformáciám počas normálnej prevádzky a musí odolávať zaťaženiu vrátane 

vlastnej hmotnosti, zaťaženiu od vetra v prípade otvorených krídiel bez poškodenia, posúvania, 

deformácie alebo zhoršenia ich funkcie. 

 

Požiadavky týkajúce sa tepelno-technických vlastností pri stálej teplote musia byť splnené podľa 

projektovej dokumentácie Zhotoviteľa. Koeficient prenosu tepla vrátane rámu a závesov je stanovený 

normalizovanou hodnotou podľa povahy budovy. Min. koeficient prestupu sa predpisuje 1.6 pre 

kancelárske priestory a 1.1 pre ostatné budovy.  

 

Na zrekonštruované budovy sa bude požadovať od Zhotoviteľa zabezpečenie energetického 

certifikátu. 

 

Otvory v konštrukciách, ktoré majú protipožiarnu funkciu (dvere, brány, padacie dvere) musia byť 

vybavené protipožiarnymi uzávermi s ohľadom na ich typ a požadovanú požiarnu odolnosť. Dvere 

umiestnené na únikových cestách musia umožniť ľahký a rýchly prechod. 

 

Pokiaľ súťažné podklady nestanovia inak, požadujú sa plastové okná do všetkých okenných otvorov. 

Okná budú otváravé a/alebo výklopné podľa schválenej PD. Vnútorné dvere do rozmeru 200 x 70 cm 

budú plastové vo všetkých budovách (prevádzková budova, sklady, garáže, dielne, laboratóriá a pod.). 

Jednokrídlové nad túto veľkosť, resp. dvojkrídlové a vonkajšie dvere budú hliníkové, farebne a 

tvarovo zosúladené s použitými oknami. Veľké priemyselné vráta a vráta s vloženými dverami - budú 

priemyselného typu, vyhotovené zo sekčných sendvičových panelov z hliníkového plechu lamelového 

typu s PUR výplňou min. hrúbky 42 mm. Po obvode bude tesnenie pre zatesnenie prestupu vzduchu. 

Budú ovládané pohonom na miestne a diaľkové ovládanie. Zhotoviteľ pri návrhu okien a dverí 

(rozmer, materiál, farba) sa musí riadiť príslušnými STN a požiadavkami Objednávateľa.  

12.10. KLAMPIARSKE PRÁCE 

Klampiarske stavebné práce sa riadia ustanoveniami STN 73 3610. 

 

Pevné spoje musia byť nitované alebo spájkované v prípade galvanizovaného oceľového plechu, 

galvanizovaného tepelne upraveného oceľového alebo medeného plechu a len spájkované v prípade 

pozinkovaného plechu alebo spájkované a utesnené v prípade hliníkového plechu alebo plechu 

s ochrannou vrstvou. 

 

Okapová hrana musí byť zavesená ako lemovacia hrana, zavesená hrana a/alebo ako pripojená lišta, 

alebo ako žľab vyrezaný do spádu, kde zadná časť je uchytená klincami. 

 

Vyššie spomínané komponenty sú pripevňované klincami k podkladu s 10 cm rozstupmi. V prípade 

kovového stenového opláštenia s dvomi okapnicami je lemovanie osadené na oboch stranách 

a vnútorná dĺžka sa pripočíta k vonkajšej dĺžke. 

 

Úžľabie je prichytené pomocou upevňovacích svoriek. Môže byť polkruhového alebo štvorcového 

prierezu. 

 

Vikiere, hrebene a požiarne deliace steny (lemovanie na štítovej hrane) majú okapovú hranu na jednej 

strane, ktorá je upevnená pozinkovanými plechovými závlačkami v maximálnych vzdialenostiach 30 
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cm, pokiaľ nie je požadovaný priebežný závesný pruh (spojovací plech). Horná hrana lemovania 

presahuje cez strešnú krytinu. Vodná drážka zodpovedajúca rozmerom strechy musí byť vyhotovená 

po strane strechy. Zvislá drážka je súčasťou ponuky. Na upevnenie musia byť použité plechové 

príponky. V prípade živicovej strechy (lepenej) je pruh minimálnej šírky 15 cm na prilepenie tesnenia. 

 

Plechy na strešný povrch sú alebo pribité na miesto alebo upevnené príponkami alebo drôtenými 

klincami. Okapové hrany opláštené, kryty alebo plechové profily sú kladené ako spojené opláštenie. 

 

Parapetné plechy (krytie škár alebo spojovacie plechy pre vystupujúce časti konštrukcie) sú pripojené 

drážkami alebo pevnými spojmi, v závislosti od Zhotoviteľa. Sú upevnené na miesto plechovými 

príponkami alebo na strechu ako spojité opláštenie. 

 

Lemovanie sa skladá z podkladnej dosky, príruby a plechovej hlavice. Tvar, rozmery a dokončenie 

podkladnej dosky závisí od typu krytia. Príruba má tvar kužeľa. Jej nižší koniec má ohyb pre 

napojenie vodotesnej izolácie nitovaním alebo spájaním na podkladovú dosku. Horná hrana musí tesne 

odsadnúť na obvod lemovanej jednotky. Plechová hlavica má ohyb na hornom konci alebo objímku na 

upevnenie spoja vrutom. Škára je zatmelená vhodným tesniacim materiálom. Podkladná doska na 

lepený kryt je hladká a upevnená na podklad vodorovnými úchytkami. 

 

Bude ponúknutá obojstranná drážka. Švy musia byť kryté podľa sklonu. Plechy musia byť upevnené 

hrebeňovými úchytmi z pozinkovanej oceľovej pásoviny, minimálneho rozmeru 25/3 mm 

a upevnením, ktorá zodpovedá nižšej konštrukcii, v maximálnej vzdialenosti po 1,0 m. 

 

Horný okraj je ohnutý, ohnutá časť s omietkou má mierny sklon smerom von a na dolnom okraji je 

drážka. Na uchytenie sa používajú skoby do múru alebo klince. 

 

Horná časť je ohnutá dopredu v uhle 45° a so šírkou 1 cm, drážka je prichytená k dolnej hrane 

a prichytená na miesto. Na prichytenie sa používajú skoby alebo klince. 

12.11. VETRACIE SYSTÉMY 

Vetrací systém musí zabezpečovať také parametre vnútorného vzduchu vo vetraných priestoroch, 

ktoré spĺňajú príslušné hygienické a technologické požiadavky. Prevádzka vetracieho systému musí 

byť bezpečná, ekonomická, nesmie ohrozovať životné prostredie a zdravie a musí spĺňať požiadavky 

na limitujúce hodnoty týkajúce sa hluku a vibrácií. Vetrací systém musí byť navrhnutý takým 

spôsobom, ktorý zabraňuje šírenie spalín a ohňa. 

 

Návrh a inštalácia odsávacieho potrubia na znečistený vzduch nesmie spôsobiť narušenie alebo 

ohrozenie životného prostredia. Výstupy potrubia znečisteného vzduchu musia byť v minimálnej 

vzdialenosti 1.5 m od okolitých sacích otvorov vzduchu. 

 

Vetrací systém upravujúci teplotu vetracieho vzduchu musí byť vybavený s automatickým regulačným 

systémom. 

12.12. VYKUROVACIE SYSTÉMY 

Tepelnú pohodu v priestoroch zabezpečujeme vhodnou vykurovacou sústavou a to buď ústredným 

kúrením alebo špeciálnym kúrením. Návrh sa riadi ustanoveniami STN EN 12831, STN EN 12828, 

dokumentácia o prevádzke sa pripravuje podľa STN EN 12170 a STN EN 12171.  

 

Vykurovacie sústavy centrálne sa skladajú z nasledovných komponentov: 

- zdroj tepla 

- rúrková sústava 
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- vykurovacie teleso 

 

Vykurovacie sústavy špeciálne sa skladajú z nasledovných komponentov: 

- zdroj tepla a vykurovacie teleso v jednom objekte umiestnenom priamo v miestnosti 

 

Ústredné vykurovanie je charakterizované výrobou teplonosnej látky v ústrednom zdroji tepla. 

Teplonosné médium sa distribuuje pomocou rúrkového systému do vykurovacích telies. Zdroj tepla 

môže byť umiestnený v suteréne alebo priamo vo vykurovacích priestoroch. Stredná teplota 

vykurovacích telies má byť 70 až 80 stupňov C. Obeh teplonosnej látky sa obyčajne zabezpečuje 

obehovým čerpadlom. 

 

Každá miestnosť musí byť temperovaná alebo vykurovaná podľa jej určenia v projektovej 

dokumentácii. Výpočet tepelných strát v budovách je špecifikovaný normalizovanými hodnotami. 

 

Potrubný rozvod sa môže navrhovať z: 

 oceľových závitových bezšvových rúr podľa STN 42 5710, materiál 11 353.0, prípadne 

z oceľových hladkých rúr podľa STN 42 5715. V oboch prípadoch sú spoje zvárané 

 plastových – polybuténových rúr 

 medených rúr 

 

Na vykurovanie ČOV budú použité tri plynové kotly s výkonom prispôsobeným energetickým 

potrebám ČOV a s  kombinovaným horákom na spaľovanie zemného plynu a bioplynu. Vykurovanie 

ostatných objektov mimo ČOV bude riešené elektrickým výhrevným telesom. V rozvádzačoch, pri 

ktorých nebude umiestnené vykurovanie bude vykurovanie riešené priamo v rozvádzači odporovým 

telesom. 

12.13. KERAMICKÁ DLAŽBA A OBKLADAČKY 

Ak v Osobitných požiadavkách nie je uvedené inak, dlažba/obkladačky sa lepia na podlahu/steny 

v pásoch alebo vyrezané na mieru, podľa projektovej dokumentácie. Realizácia zahrňuje prípravu 

podkladu, pokládku, škárovanie a očistenie povrchu dlažby/obkladačiek. 

 

Výber a používanie vhodného typu obkladačiek závisí od okolia, hygienických požiadaviek, 

architektonických požiadaviek a od požiadaviek na údržbu a ochranu konštrukcie. Ak nie je 

definované inak, použije sa prvotriedna glazovaná dlažba a obkladačky s najvyššou tvrdosťou 

a najvyššou obrusnosťou s protišmykovou úpravou. Pre vonkajšie použitie sa použije mrazuvzdorná 

dlažba. Druh a farbu dlažby musí odsúhlasiť SD pred kladením. 

 

Pred zahájením ošetrenia podkladu pre obklad musia byť osadené a vykonané všetky omietky, rámy, 

dverné zárubne, nátery a maľby stien, atď. Je takisto nutné dokončiť hrubé podlahy a osadiť zariadenie 

súvisiace s obloženým povrchom. 

 

Povrch podkladu musí byť rovný, čistý a zdrsnený. Odchýlka rovinnosti podkladu pripraveného na 

podkladnú omietku obkladu nesmie byť väčšia ako normované hodnoty. Podkladná omietka/lepidlo sa 

nanáša na rovný, tvrdý a  vyzretý podklad bez prachu a voľných častíc, ktorý bol riadne navlhčený. 

Obklad a dlažba veľkých plôch musí byť rozdelená na menšie jednotky dilatačnými škárami s 

pružnými škárami vymedzenými vhodnými lištami. V mieste dilatačnej škáry musí byť prerušenie 

podkladovej omietky v plnej šírke dilatačnej škáry. 

 

Na pokládku dlažby a lepenie obkladov sa použije flexibilné cementové lepidlo v kvalite: C2TE S1 - 

trieda „C2“ (prídržnosť v ťahu) = min. 1,0 N/mm2, „T“ - znížený sklz, „E“ - predĺžená doba 

zavädnutia, „S1" - malty a lepidlá s priečnou deformáciou min. 2,5 mm a menej ako 5 mm   
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Potrubné inštalácie pod obkladačkami musia mať tepelnú izoláciu a musia byť osadené v drážkach, 

aby nevyčnievali z hrubého muriva. 

 

Ak nie je uvedené inak, kalkulácia sa robí na kladenie na hotový podklad z malty alebo špeciálneho 

stavebného lepidla na dlažbu a obkladačky. Kladenie zahrňuje rezanie dlažby do akéhokoľvek tvaru. 

 

Ceny budú obsahovať aj škárovanie spojov škárovacou maltou na báze cementu a predpísanej farby 

a so šírkou 2 až 7 mm pre všetky typy dlažieb a obkladov. Elastický materiál sa použije v škárach so 

zvýšeným rizikom vzniku trhlín a v rohoch. Rohové lišty sa použijú nerezové na vyšpecifikovaných 

miestach po dohode s SD a Objednávateľom. 
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13. VODOVODNÉ PRÍPOJKY A VNÚTORNÉ VODOVODY 

13.1. VODOVODNÉ PRÍPOJKY 

Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení zákona 230/2005 

definuje vodovodnú prípojku nasledovne: Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu 

vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, 

ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom 

s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. 

Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, 

ktorá je pripojená na verejný vodovod 

 

Vodovodná prípojka prepája verejný vodovod a vnútorný vodovod. Prípojka začína miestom 

napojenia na verejné vodovodné potrubie a končí pred hlavným uzáverom vody. HUV môže byť 

umiestnený buď na pozemku alebo vnútri budovy. Každá nehnuteľnosť môže byť pripojená na verejný 

vodovod jednou vodovodnou prípojkou. V mieste pripojenia na verejný vodovod sa musí zriadiť 

uzáver so zemnou sústavou. 

 

Poloha jednotlivých prípojok v teréne – výkope, vzájomné vzdialenosti, hĺbky, úpravy v uložení 

a napojení sú predmetom STN 73 6005 a ďalších špecializovaných noriem. 

 

Trasa prípojky je určená v projektovej dokumentácii. Volí sa tak, aby bola čo najkratšia s min. 

sklonom 0.3% smerom k verejnému vodovodu. Vodovodné prípojky musia byť kladené v bezpečnej 

vzdialenosti od základu budov v nezmŕzajúcej hĺbke. Krytie prípojky je min 1.5 m pod upraveným 

terénom.  

 

Potrubie má byť uložené na zhutnenom štrkopieskovom alebo pieskovom podloží podľa pokynov 

výrobcu. Obsyp do výšky 300 mm nad potrubím musí byť vyhotovené z rovnakého materiálu ako je 

podložie.  

 

Vodomerná zostava (ak je predpísaná v projekte) sa umiestňuje vo vodomernej šachte čo najbližšie 

k hranici pozemku (za uličnou čiarou). Vo výnimočnom prípade je možné umiestniť vodomernú 

zostavu aj v budove. Vodomerná šachta musí mať také rozmery, aby bol vodomer ľahko prístupný pre 

odčítanie spotreby, montáž a opravy.  

 

Ak projekt stavby nestanovuje inak, pri prechode prípojky cez steny treba použiť chráničku. 

V každom prípade však vstup potrubia do objektu treba navrhnúť tak, aby sa neprenášali tlaky zo 

stavebnej konštrukcie na potrubie a aby sa vylúčilo prenikanie vody, vlhkosti alebo plynov do objektu. 

Prestup musí byť vodotesný a plynotesný. 

 

Súbeh a križovanie s inými vedeniami treba vykonávať podľa príslušných STN.  

 

Vodovodné prípojky vo všeobecnosti nie sú vodnými stavbami. Vodnými stavbami podľa zákona č. 

364/2004 Z.z. o vodách sa považujú len vtedy, ak: 

 slúžia na dodávku vody do priemyselných stavieb a poľnohospodárskych stavieb, 

 slúžia na zásobovanie skupiny stavieb, ak to vyžaduje vlastný systém rozvodných potrubí, 

 sú zriadené k stavbe, pre ktorú je zhotovené zariadenie na zvýšenie tlaku vody, 

 sú dlhšie ako 100 m a dodávajú vodu s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 

l/s. 
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13.2. VNÚTORNÝ VODOVOD 

Vnútorný vodovod je vodovodné potrubie vrátane príslušenstva a technického zariadenia pripojených 

na vodovod, začnúc hlavným uzáverom vnútorného vodovodu. Návrh vnútorných vodovodov sa riadi 

STN 73 6660 a STN 73 6655. O požiarnych vodovodoch pojednáva STN 92 0400. Zariadenia na 

prípravu teplej vody možno navrhovať podľa STN 06 0320. 

 

Vnútorné vodovody sú napojené na verejné vodovody alebo na vlastné zdroje. Zásobovanie 

z vlastného zdroja je pomocou čerpacej stanice. Pri vysokých budovách je vnútorný vodovod delený 

na tlakové pásma. Prvé pásmo je zásobované priamo z verejného vodovodu a ďalšie sa zásobujú 

vodou pomocou automatických tlakových čerpacích staníc.  

 

V prípade používania dvoch rôznych zdrojov, zariadenia s otvorenou zásobnou nádržou je možné 

používať len na rozvod úžitkovej vody. Studne musia byť dostatočne vzdialené od akéhokoľvek zdroja 

znečistenia.  

 

Celý systém zásobovania vodou musí byť navrhnutý tak, aby sa dodržali predpísané hygienické 

požiadavky. 

 

Po prestupe potrubia cez stenu objektu sa odporúča zriadiť uzáverovú šachtu. Nie je prípustné viesť 

vodovodné potrubie spolu s potrubím ústredného vykurovania v neprielezných kanáloch. Potrubia 

vedené v drážkach musia zostať po zakrytí voľné. Potrubie sa nesmie ukladať do obvodových stien, 

stropov nad podchodmi a podjazdmi, jednoplášťových striech a komínových prieduchov. Stúpacie 

potrubia sa musí pripojiť na ležaté potrubie takým spôsobom, aby sa vylúčil vplyv hmotnosti 

stúpacieho potrubia a teplotných zmien na spoje potrubí. 

 

Potrubné uzávery sa osadzujú pred vodomerom, ako hlavný uzáver vodovodu, ako hlavný uzáver 

objektu, ako výtoková armatúra za hlavným uzáverom objektu, proti spätnému prúdeniu vody (spätný 

ventil), ako odvodňovacia armatúra za spätnou klapkou, na časti rozvodu, ktoré sú určené len pre letnú 

prevádzku, ako sekčné uzávery pri väčších sústavách, pred každým stúpajúcim potrubím, pred každou 

prevádzkovou jednotkou, pred každou skupinou zariaďovacích predmetov, pred každým technickým 

a technologickým zariadením. Uzatváracie armatúry musia mať rovnakú svetlosť ako potrubie, na 

ktoré boli osadené. 

 

Na vnútorné vodovody sa používajú najmä plastové rúry (prednostne polybutén, so súhlasom SD môž 

byť aj polyetylén, plypropylén alebo PVC), liatinové rúry (hrdlové a prírubové), oceľové závitové 

bežné (zvárané a bezšvové), medené, mosadzné a viacvrstvové rúry (napr. plastové s hliníkovou 

vložkou).  

 

Je zakázané používať čierne oceľové rúry, rúry s vnútorným asfaltovým povlakom, olovené rúry 

a rúry z plastov, ktoré nevyhovujú teplotným požiadavkám. 

 

Minimálny sklon rúr je 0.3%. 

 

Potrubia pitnej vody napojené na distribučný systém vody nesmú byť prepojené s inými zdrojmi vody. 

Hlavný uzáver vody musí byť prístupný a jeho umiestnenie musí byť viditeľné a stále označené. 

 

V prípade keď je vodovodný systém rozdelený na rozvod pitnej vody a rozvod úžitkovej vody, 

potrubia v budovách musia byť jasne označené. 

 

Vodovodné potrubia vo vnútri budov musia byť izolované tam, kde je nebezpečenstvo, že by voda 

mohla zamrznúť. Rozvody teplej úžitkovej vody musia byť vždy izolované, potrubia z korodujúceho 

materiálu musia byť chránené proti korózii. 
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Kohútiky/ventily iné ako pitnej vody musia byť označené na viditeľnom mieste so značkou 

označujúcou úžitkovú vodu. 

 

Vnútorný vodovodný systém zabezpečujúci dodávku vody na protipožiarne účely v súlade 

s normalizovanými hodnotami musí byť vybavený systémom hydrantov so stabilným tlakom 

a okamžitou dostupnosťou dodávky vody. V budovách musia byť zriadené vnútorné odberné miesta 

požiarnej vody (napr. hydranty typu C a D). Najvzdialenejší bod určený na hasenie môže byť od 

hydrantového systému D 40 m a od typu C 30 m. Ak projekt stavby nestanovuje inak, rozvodný 

systém požiarneho vodovodu je z oceľového potrubia. Požiarny prietok určí požiarny technik na dobu 

pol hodiny.  

13.3. SKÚŠANIE VNÚTORNÉHO VODOVODU 

Tlaková skúška vnútorného vodovodu sa vykonáva podľa STN 73 6660.  

 

Pred tlakovou skúškou je treba všetky úseky vnútorného vodovodu prepláchnuť zdravotne nezávadnou 

vodou a súčasne sa musí na najnižšom mieste odkaliť. Tlakové skúšky podľa rozsahu vodovodu sa 

prevádzajú vcelku alebo po častiach. Sú to: 

 tlakové skúšky potrubí, 

 konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu. 

 

Tlaková skúška potrubí 

Pri tlakovej skúške potrubia sa skúšajú iba potrubné rozvody (bez tepelnej izolácie, bez výtokových 

a poistných armatúr, PO ventilov, zariaďovacích predmetov, prístrojov a pod.).  

 

Potrubný rozvod sa skúša zdravotne nezávadnou vodou 1.5 násobkom prevádzkového tlaku, najmenej 

však tlakom 1.0 Mpa. Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd o viac ako 0.05 Mpa. Na 

potrubí nesmú byť behom skúšky zistené žiadne úniky vody. Ak sa zistí väčší pokles tlaku, musí sa 

závada odstrániť a skúška opakovať. 

 

Konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu 

Konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu musí prebehnúť po izolácii potrubia a po montáži 

príslušenstva, zariaďovacích predmetov, prístrojov a zariadení (výtokových a poistných armatúr, PO 

ventilov, čerpacích agregátov, zariadení na prípravu teplej vody a pod.). 

 

Pri konečnej skúške sa vnútorný vodovod skúša zdravotne nezávadnou vodou prevádzkovým tlakom, 

najmenej však tlakom 0.7 Mpa. Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd o viac ako 0.05 Mpa. 

Na potrubí nesmú byť behom skúšky zistené žiadne úniky vody. Ak sa zistí väčší pokles tlaku, musí sa 

závada odstrániť a skúška opakovať. 

 

Ďalej je nutné vykonať skúšky funkčnosti hydrantov a vykonať rozbor vody. 
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14. KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY A VNÚTORNÉ KANALIZÁCIE 

14.1. KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY 

Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) je 

možné iba na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy, ak žiadateľ preukáže, že odpadové vody 

 nepoškodia stokovú sieť a čistiareň odpadových vôd a neohrozia zdravie zamestnancov pri ich 

prevádzkovaní, 

 neohrozia prevádzku čistiarne odpadových vôd,  spracovanie kalu a jeho ďalšie využitie, 

 nezhoršia limitné hodnoty znečistenia určené pre vypúšťanie odpadových vôd z verejnej 

kanalizácie a neovplyvnia kvalitatívne ciele. 

 

Na pripojenie vnútornej kanalizácie na verejnú kanalizáciu slúži kanalizačná prípojka.  

 

Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 

predpisov definuje kanalizačnú prípojku nasledovne: Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa 

odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov 

objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie. Toto zaústenie je 

súčasťou verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo 

nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Návrh kanalizačných prípojok sa riadi 

ustanoveniami STN 75 6101 a STN EN 752. Priestorové usporiadanie sa riadi STN 73 6005. 

 

V zásade každá nehnuteľnosť musí mať samostatnú kanalizačnú prípojku ak nedošlo k inej dohode so 

správcom verejnej kanalizácie. Najmenšia svetlosť kanalizačnej prípojky je 150 mm. Pri svetlosti 

väčšej ako 200 mm je treba projekt dokladať hydrotechnickým výpočtom. Minimálny sklon pri DN 

150 mm je 5% a pri DN 200 mm 2%. Pre návrh materiálu kanalizačnej prípojky platia rovnaké zásady 

ako pre vodovodné prípojky, najčastejšie sa používajú potrubia z plastov.  

 

Miesto pripojenia neverejnej časti kanalizačnej prípojky alebo revíznej kanalizačnej šachty na 

kanalizačnej prípojke určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. Prípojka môže byť pripojená do stoky 

len cez odbočovací kus alebo iné miesto určené správcom kanalizácie. Zaústenie plastových potrubí 

do betónových šachiet treba vykonať prechodovým kusom (šachtovej vložky) a nie je dovolené 

plastové potrubia zabetónovávať priamo do steny šachty. Šachtové vložky umožňujú prepojenie 

plastového potrubia do betónovej šachty vodotesne a kĺbovite. 

 

Polohu ukončenia jednotlivých prípojok pred/za hranicou nehnuteľnosti si dohodne písomnou formou 

zhotoviteľ s majiteľom nehnuteľnosti podľa aktuálnej polohy a hĺbky vyústenia vnútornej kanalizácie 

z nehnuteľnosti. Pokiaľ osobitné podmienky nestanovujú inak, min. hĺbka ukončenia prípojky je 1,4 m 

pod upraveným terénom. Zakreslenú polohu časti kanalizačnej prípojky s kótami na min. 2 pevné 

body odovzdá na situácii v jednom vyhotovení Zhotoviteľ majiteľovi nehnuteľnosti spolu s jedným 

vyhotovením Dohody o umiestnení KP. 

 

Kanalizačná prípojka sa vedie čo najkratšou trasou v priamom smere a v jednotnom sklone od 

nehnuteľnosti až po verejnú stokovú sieť. Zásady križovania s ostatnými inžinierskymi sieťami treba 

dodržiavať podľa príslušných STN. 

 

Kanalizačné potrubia musia byť kladené v bezpečnej vzdialenosti od základu budov v nezámrznej 

hĺbke alebo chránené proti zamŕzaniu napríklad tepelnou izoláciou. Plocha nad prípojkou v šírke 750 

mm na obe strany musí ostať po zasypaní prípojky a jej uvedení do prevádzky voľné aby bolo možné 

vykonávať prípadné opravy prípojky.  

 

Do delenej kanalizácie nesmú vnikať a byť zaústené cudzie vody, okrem splaškových 

vyprodukovaných v nehnuteľnosti.  
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Pri použití dvoch rôznych materiálov (napr. plast - kamenina) na kanalizačnej prípojke musia byť 

použité vhodné prechodové spojky ktoré zabezpečia plynulý odtok odpadových vôd a riadnu 

vodotesnosť potrubného spoja. 

14.2. VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 

Vnútorná kanalizácia odvádza odpadové vody z objektov až po napojenie na kanalizačnú prípojku. 

Návrh vnútornej kanalizácie sa riadi ustanoveniami STN EN 12 056. Základné požiadavky sú uvedené 

v STN EN 476, podrobnejšie technické požiadavky sú uvedené v STN 73 6760.  

 

Vnútorná kanalizácia musí zabezpečovať spoľahlivé, hospodárne a hygienicky nezávadné odvádzanie 

odpadových vôd od zriaďovacích predmetov, vpustov, výtokov a technologických zariadení cez 

kanalizačné prípojky až do verejnej kanalizácie.  

 

Vnútorná kanalizácia pozostáva z potrubia a kanalizačného príslušenstva. Potrubie za ďalej delí na 

odtokové potrubie, pripájacie potrubie, odpadové potrubie, vetracie potrubie a zvodné potrubie. Celé 

potrubie musí byť vyhotovené tak, aby bolo trvalo tesné a ekonomické. Potrubie musí mať minimálne 

nasledovné vlastnosti:  

 musí zaručiť bezpečné vykonanie predpísaných skúšok (skúšky vodotesnosti),  

 musí mať hladký vnútorný povrch,  

 musí byť odolné proti trvalému a dočasnému pôsobeniu odpadových vôd a vonkajšieho 

prostredia,  

 musí byť odolné proti mechanickému obrusovaniu splaveninami,  

 musí byť trvácne počas celej doby životnosti 

 

Systém musí byť navrhnutý tak, aby nespôsobovala narušenie statiky a bezpečnosti budov a objektov 

ani pri prípadných opravách systému. Potrubia vnútornej kanalizácie inštalované v priestoroch so 

zvýšeným tepelným, chemickým a mechanickým namáhaním treba primeraným spôsobom chrániť. 

V prípade predpokladu orosovania treba potrubie izolovať. Potrubie v smere prúdenia odpadových vôd 

nesmie byť vetvené ani zúžené. Jednotlivé odpadové vody sa odvádzajú samostatným potrubím. 

Spoločný zvod sa môže použiť pre dažďové a splaškové odpadové vody ako aj pre dažďové 

a mechanicky a chemicky čisté priemyselné odpadové vody. 

 

Osadzovanie zápachových uzávierok na vnútornú kanalizáciu je dovolené pri minimálnej teplote 

miestnosti 5 stupňov C. V nevykurovaných miestnostiach treba zápachovú uzávierku chrániť pred 

účinkami mrazu. Spoločnú uzávierku je možné inštalovať pre najviac 6 umývadiel alebo pisoárov 

v jednej miestnosti. 

 

Do jedného odpadového potrubia je možné pripojiť max. 2 pripájacie potrubia. Kotvenie pripájacieho 

potrubia je treba riešiť obdobne ako kotvenie zvodového potrubia.  

 

Do nosných stropných železobetónových systémov je možné osadzovať plastové potrubia v prípade, 

že: 

 potrubie má primerane dlhú životnosť v porovnaní so životnosťou stavby 

 musia sa používať zvárané spoje 

 musí sa vyriešiť tepelná roztiažnosť potrubia pomocou pevných bodov osadených v takých 

vzdialenostiach, aby sa potrubie nedeformovalo. Ich vzdialenosť musí byť menej ako 1 m. 

V prípade, že sa medzi pevnými bodmi nenachádzajú žiadne odbočky, kolená a podobne, 

potrubie sa opatrí elektrospojkami. 

 potrubie musí byť kryté dostatočne hrubou vrstvou betónu, min. 200 mm. 
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Odpadové potrubie musí byť vedené po celej dĺžke zvisle. Pri lomoch vnútorný uhol zalomenia 

nesmie byť menší ako 105 stupňov. Pri menšom uhle sa musí zväčšiť svetlosť o jednu dimenziu. 

Prechod na väčšiu svetlosť pri ležatom potrubí treba realizovať pomocou pätkového kolena. Pätkové 

koleno treba osadiť tak, aby sa vylúčilo jeho posunutie.  

 

Odpadové potrubie treba pripevniť ku konštrukcii stavby min. 2 bodmi na každom podlaží (hákmi 

alebo objímkami). Max. vzdialenosť medzi pripevneniami je 2 m alebo podľa predpisu výrobcu. Na 

odpadovom potrubí treba osadiť čistiacu tvarovku v najnižšom podlaží alebo pri zmene smeru 

potrubia. Čistiace tvarovky nie je možné osadzovať tam, kde prípadný nedovolený a nekontrolovaný 

únik odpadovej vody by mohol spôsobiť hygienické, materiálové alebo iné škody. 

 

Vetracie potrubie vnútornej kanalizácie nesmie byť vedené do komínov, ventilačných otvorov a musí 

byť vyvedené minimálne 300 mm nad úroveň strešného plášťa. Vo výnimočných prípadoch je možné 

odvetranie riešiť aj iným spôsobom. Pri možnosti upchania vetracieho potrubie padajúcimi listami 

a pod. treba osadiť vetraciu hlavicu. 

 

Dažďová voda zo striech sa odvádza do kanalizačnej prípojky pomocou dažďového odpadového 

potrubia, cez vonkajší lapač strešných splavenín, alebo je vypúšťaná priamo do terénu. Použitie 

lapačov strešných splavenín na vnútornom dažďovom odpadovom potrubí je zakázané.  

 

Zvodové potrubia sa pripájajú na hlavný zvod pomocou odbočiek 45 alebo 60 stupňov. Liatinové 

zvodové potrubia uložené pod podlahou musia mať nad vrcholom hrdla najmenej 0.2 m hrubé 

nadložie, kameninové a plastové rúry najmenej 0.3 m. Najmenšie krytie potrubia, ktoré vychádza 

z objektu je 1 m. Výnimku tvoria potrubia kratšie ako 5 m, vtedy nadložie môže byť0.8 m (platí aj v 

prípade odpadových vôd s trvalo vyššou teplotou alebo pri izolovaných potrubiach).  

 

Vnútorný kanalizačný systém musí byť navrhnutý tak, aby neohrozoval stabilitu budovy ani počas 

opráv. Systém musí byť vodotesný, plynotesný a vetraný. 

 

Odporúča sa voliť celé certifikované ucelené systémy kvôli zabezpečeniu dobrej funkčnosti 

a potvrdeniu záruky od výrobcov. Neodporúča sa voliť v jednom systéme rôznych výrobcov. 

14.3. SKÚŠANIE VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE 

Skúšanie vnútornej kanalizácie sa vykonáva technickými prehliadkami a skúškami podľa ustanovení 

STN 73 6760 Vnútorná kanalizácia: 

a) vodotesnosti zvodného potrubia uloženého v zemi, 

b) plynotesnosti odpadového a vetracieho potrubia a zaveseného zvodného potrubia, 

c) vodotesnosti pripojovacieho potrubia prietokom vody 

 

Ak sa skúška plynotesnosti odpadového potrubia uskutočňuje s osadeným pripojovacím potrubím, 

skúška podľa c) sa nevykonáva. 

 

Technické prehliadky a skúšky sa vykonávajú po jednotlivých častiach alebo vcelku. 

 

Do vykonania technickej prehliadky a skúšky sa musí potrubie určené na skúšanie ponechať prístupné 

a očistené (nezakryté, nezasypané alebo nezamurované) a to tak, aby spoje boli v plnom rozsahu 

viditeľné. 

 

Pri technickej prehliadke sa kontroluje celistvosť rúr a tvaroviek, dodržanie predpísaného spôsobu 

uloženia alebo prichytenia potrubia a utesňovanie spojov potrubia. Skúška sa vykonáva po kladnom 

výsledku kontroly. 
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Skúška vodotesnosti zvodného potrubia sa vykonáva studenou vodou bez mechanických nečistôt. 

Najmenší skúšobný pretlak je 3 kPa, najvyšší je 30 kPa a závisí od miestnych pomerov, najnižšie 

osadeným zariaďovacím predmetom alebo najnižšou čistiacou tvarovkou. 

 

Pred zahájením skúšky vodotesnosti sa všetky otvory skúšaného potrubia dočasne utesnia. Potrubie sa 

naplní vodou tak, aby sa dosiahol približný pretlak, potrebný na skúšku daného úseku. 

 

Medzi naplnením a skúškou musia ubehnúť pre kameninové potrubie 2 hodiny, pre liatinové potrubie 

1 hodina a pre plasty a oceľové potrubia 0.5 hodiny. 

 

Zisťuje sa, či nedochádza k viditeľnému úniku vody. Vlhký povrch potrubia nie je závadou. Po 

prípadnom doplnení potrubia vodou sa vykoná skúška vodotesnosti, ktorá trvá 1 hodinu. Po uplynutí 

tejto doby sa zistí úbytok vody v skúšanej časti potrubia. Skúška vyhovuje, ak úbytok vody na 1 m2 

vnútornej plochy potrubia nie je väčší ako 0.05 l. 

 

Skúška plynotesnosti sa vykonáva skúšobným plynom s pretlakom 0.4 kPa. Pretlak a jeho pokles sa 

kontrolujú manometrom. Skúška plynotesnosti je vyhovujúca vtedy, ak pretlak vzduchu neklesne po 

dobu 15 minút pod 0.2 kPa. 

 

Skúška vodotesnosti pripojovacieho potrubia sa uskutočňuje prietokom vody, ktorý sa zabezpečí 

naliatím piatich litrov vody do potrubia. Skúška je vyhovujúca, ak nedochádza k viditeľným únikom 

vody z potrubia. 
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15. PLYNOVODNÉ PRÍPOJKY A PLYNOVÉ ODBERNÉ 
ZARIADENIA 

15.1. PLYNOVÉ PRÍPOJKY 

Napojenie odberateľov na plynové potrubia rieši zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike.  

 

Plynová prípojka je zariadenie určené k pripojeniu plynového odberného zariadenia na plynovod. 

Prípojka začína s pripojením na plynovod a končí hlavným uzáverom plynu v objekte, za ktorým sa 

nachádza odberné zariadenie odberateľa plynu. Súčasťou prípojky sú uzávery, odvodňovače, tvarovky 

a príslušenstvo. Plynovodné potrubia a prípojky sa navrhujú podľa STN 38 6413 (oceľové) alebo STN 

38 6415 (polyetylénové). Ich označovanie musí byť v súlade s STN 73 6006. 

 

Kontroly a revízie plynových zariadení sa vykonávajú v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.  

 

Z hľadiska prevádzkového pretlaku sa prípojky delia na  

 nízkotlaké do 5 kPa 

 strednotlaké od 5 kPa do 0.4 MPa 

 vysokotlaké od 0.4 MPa do 10 MPa. 

 

Podobne ako v prípade vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky, na plynovodnú prípojku netreba 

žiadať o stavebné povolenie. Realizuje sa na základe ohlásenia na príslušnom obecnom alebo 

mestskom úrade. 

 

Poloha jednotlivých prípojok v teréne – výkope, vzájomné vzdialenosti, hĺbky, úpravy v uložení 

a napojení sú predmetom STN 73 6005 a ďalších špecializovaných noriem. 

 

Pri návrhu prípojky treba rešpektovať ostatné inžinierske siete, porasty a pod. Prípojky nie je dovolené 

viesť cez neverejné pozemky nepatriace k napojenému objektu. Min. vzdialenosť plynovodu (od 5 kPa 

do 0.4 MPa) od základu budov je 2 m. Menšie vzdialenosti môže prevádzkovateľ povoliť len vo 

výnimočných prípadoch (napr. pri svetlosti potrubia menšom ako DN 150 mm). 

 

Minimálna svetlosť prípojky je DN 25 mm pri nízkom pretlaku a DN 15 pri strednom pretlaku. Všetok 

materiál používaný pri stavbe prípojky musí mať osvedčenie a certifikáty kvality. Stavebné práce 

môžu vykonávať len pracovníci s odbornou spôsobilosťou (oprávnením) na tieto práce. Podsyp musí 

mať hrúbku min. 0.15 m a obsyp min. 0.2 m nad vrcholom rúry a musí byť zhutnený podľa 

projektovej dokumentácie Zhotoviteľa.  

 

Materiál rúrových prípojok je obyčajne oceľ (nerez) alebo PE s pracovným pretlakom do 0.4 MPa. 

Oceľové rúry musia mať hrúbku stien vyhovujúcu pre výpočtový pretlak 2.5 MPa. Pri ťažkom alebo 

stredne ťažkom rade sa musia použiť PE rúry. Na prepojovanie materiálov sa používajú priechodky. 

Zváranie rúr sa vykonáva na teréne. Zváranie v ryhe sa vykonáva len v odôvodnených prípadoch a len 

po súhlase SD.  

 

Prerušenie prietoku plynu je možné uskutočniť pomocou uzatváracích armatúr s min. PN 10. Ako 

zemné súpravy sa používajú guľové kohúty alebo zasúvadlá. Mimoriadnu pozornosť treba venovať 

ochrane proti elektrickej vodivosti. na prerušenie pozdĺžnej vodivosti je treba použiť izolačné spoje. 
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Pri prechode potrubia pod prekážkami s krytím menším ako 0.4 m sa použije chránička. Chráničku 

treba použiť aj pri prechode cez priestory, kde sa má zamedziť prípadnému úniku plynu. Materiál 

chráničky volí projektant, jej dĺžka nemá presahovať 50 m. 

15.2. PLYNOVÉ ODBERNÉ ZARIADENIA 

Plynové odberné zariadenia na zemný plyn v budovách sa navrhujú, realizujú, skúšajú a uvádzajú do 

prevádzky podľa STN EN 1775. V nebytových domoch sa plynovod navrhuje podľa STN EN ISO 

15001. Plynové kotolne s menovitým výkonom nad 50 kW sa navrhujú podľa STN 07 0703.  

 

Plynové odberné zariadenie začína hlavným uzáverom plynu a končí spotrebičom. Za hlavným 

uzáverom plynu je osadený domový uzáver plynu, ktorý končí uzávermi pred plynovými spotrebičmi. 

Rozdelenie plynových spotrebičov stanovuje STN 06 1401. 

 

 

Plynovod treba viesť v čo najkratšom smere. Výškové vedenie musí byť také, aby sa obmedzilo 

kondenzovanie a zabránilo sa jeho vniku do plynomeru. Pri súbehu alebo križovaní plynovodu 

s ostatnými potrubiami treba vynechať medzeru aspoň 20 mm. Plynovod je možné viesť tak pri 

povrchu alebo pod povrchom steny. Potrubie je treba uchytiť tak aby sa zabránilo ohybom a 

deformáciám. Ak projekt neurčí inak, v podlahe nie je možné viesť plynovod. Plynovod je ďalej 

zakázané viesť vo výťahových šachtách, komínových prieduchoch, v únikových cestách, v miestach, 

kde by plynovod mohol byť poškodený.  

 

Prechod cez steny musí byť realizovaný v chráničke a musí byť utesnený. Spoje musia byť prednostne 

zvárané alebo lisované. Závitové, prírubové a iné spoje je možné použiť len na pripojenie spotrebičov, 

plynomerov alebo armatúr. 

 

Plynomery nie sú súčasťou OPZ. Umiestňujú sa podľa STN 38 6442 a PTN 10016. 

 

Skúšky plynových zariadení treba previesť podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 

tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 

považujú za vyhradené technické zariadenia. 

15.3. SKÚŠANIE DOMOVÉHO PLYNOVÉHO POTRUBIA 

Tlaková skúška domového plynového potrubia sa vykonáva podľa STN EN 1775. 

 

Pred tlakovou skúškou sa musí vykonať skúška celého plynovodu (napr. prefúkaním). Potom sa 

uzatvoria vývody na koncových skúšaných úsekov. Počas skúšky musia byť prístupné všetky spoje 

plynovodu. 

 

Na vybudovanom alebo rekonštruovanom plynovode sa tlaková skúška vykonáva vzduchom alebo 

inertným plynom. 

 

Skúška pevnosti sa vykonáva tlakom väčšom alebo rovnajúcim sa 2.5 násobku max. prevádzkového 

tlaku, najmenej 5 kPa. Max. prevádzkový tlak stanoví realizačná dokumentácia. 

 

Pred skúškou sa na ustálenie tlaku a vyrovnanie teplôt nechá skúšaný plynovod pod tlakom 15 minút. 

Skúška trvá: 

 

a) 15 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom do 50 litrov, 

b) 30 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom nad 50 litrov. 
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Po úspešnej skúške pevnosti sa vykoná skúška tesnosti skúšobným tlakom, ktorý sa rovná hodnote 

prevádzkového tlaku, najviac však 1.5 násobku max. prevádzkového tlaku. Skúška trvá rovnako ako 

bolo vyššie uvedené. 

 

Skúška je úspešná vtedy, ak počas trvania skúšky nebol zistený žiadny pokles tlaku skúšobného 

média. Citlivosť manometra musí byť aspoň 10 Pa a presnosť merania 1%. 
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16. POTRUBNÉ VEDENIA A INŽINIERSKE SIETE MIMO BUDOV 

Všetky potrubia použité na stavbe musia vyhovovať požiadavkám realizačnej dokumentácie stavby. 

Materiál, tesnenie, kladenie a uloženie potrubia bude vykonané podľa príslušných STN, prípadne EN 

platných pre použité druhy potrubia a podľa montážnych pokynov výrobcu použitého rúrového 

materiálu. 

 

Pred odovzdaním musí Zhotoviteľ všetky potrubia vyčistiť. U tlakových potrubí musí Zhotoviteľ 

taktiež vykonať príslušné tlakové skúšky schválené SD a vodovodné potrubie prepláchnuť 

a dezinfikovať. 

 

Gravitačné kanalizačné potrubie musí mať priemer minimálne DN 300 mm. 

16.1. KLADENIE A ULOŽENIA POTRUBIA 

Kladenie potrubia, príprava lôžka, obsypy a zásypy potrubia musia byť realizované v súlade 

s príslušnou STN, EN, predpismi výrobcu a v súlade so schváleným plánom bezpečnosti prác na 

Stavenisku. 

 

Potrubie bude kladené v pažených výkopoch. V miestach výskytu podzemnej vody bude na dne 

výkopu štrkopiesková respektíve štrková vrstva a odvodňovacia drenáž. Pri kladení musí byť zaistené 

odvodnenie výkopu vr. splaškových vôd. 

Ak nie je možné pri strojovom hĺbení urobiť výkop na presnú hĺbku, musí sa pred ukladaním potrubia 

dno výkopu upraviť ručným dokopaním alebo spevnením na potrebný sklon a tvar. V miestach 

hrdlových spojov treba vytvoriť montážne jamky. Montážne jamky sa robia len v  rozsahu potrebnom 

na stanovené utesnenie spojov. Montážne jamky pod hrdlami rúr sa musia vyplniť podľa spôsobu 

uloženia buď materiálom lôžka alebo obsypovým materiálom so zhutnením predpísaným v projektovej 

dokumentácii. 

 

Dno ryhy sa zabezpečí podľa geologických podmienok stavby čo najskôr po výkope, v súlade 

s projektovou dokumentáciou tak, aby zemný materiál na dne ryhy nebol znehodnocovaný bežnými 

poveternostnými podmienkami. V prípade znehodnotenia zeminy na dne ryhy pri mimoriadnych 

poveternostných podmienkach musí sa porušená zemina odstrániť a nahradiť lôžkom z piesku alebo 

iného vhodného materiálu podľa druhu podložia, ktoré musí byť zhutnené na relatívnu hutnosť Id 

väčšiu alebo rovnú 0.8. 

 

Transport materiálu z miesta dočasného uloženia na Stavenisku na miesto uloženia musí byť 

vykonávaný strojmi vhodnými na manipuláciu s potrubiami. 

 

Potrubia, tvarovky a armatúry musia byť pred uložením vyčistené, skontrolované a v neporušenom 

stave. 

 

Všeobecne bude platiť, že uloženie použitého potrubia bude zodpovedať predpisom a pokynom 

jednotlivých výrobcov použitého potrubného materiálu a bude podľa konkrétnych podmienok. Obsypy 

a zásypy musia byť vykonávané po celej šírke výkopu vhodným materiálom a musia byť zhutnené po 

obidvoch stranách potrubia rovnomerne. 

 

Povolený uhol ohybu potrubia závisí od zvoleného materiálu a nesmie byť väčší než povoľuje 

príslušná STN, prípadne EN a výrobca daného potrubia. 

 

Maximálne uhľové vychýlenie v hrdlovom spoji potrubí závisí od zvoleného materiálu a typu spoja 

a nesmie byť väčší než povoľuje príslušná STN, prípadne EN a výrobca daného potrubia. Aj po 

vychýlení v hrdle musí byť zabezpečená vodotesnosť potrubia a u tlakových rúr nesmie dôjsť 

k porušeniu vedenia vplyvom tlakových pomerov. 
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V prípade tlakového potrubia v areáloch ČOV bude do zásypu potrubia vždy osadená ochranná 

výstražná fólia rôznej farby pre jednotlivé druhy potrubných vedení. U výtlačných potrubí na 

kanalizácii nie je výstražná fólia požadovaná. K všetkým potrubiam okrem oceľových, bude vždy 

pripevnený medený vyhľadávací vodič medený CY 2x4 mm2 umožňujúci neskoršie vyhľadanie rúr, 

ktorý bude vyvedený do šácht a poklopov armatúr.  

 

Vzorové uloženie potrubia, riešenie lôžka, obsypov a zásypov potrubia, ochrana potrubia pod 

komunikáciami je riešená individuálne pre jednotlivé druhy potrubia v  súťažných podkladoch. 

Zhotoviteľ zohľadní miestne podmienky na Stavenisku a kvalitu konkrétneho použitého potrubia pri 

ukladaní potrubia voči navrhnutému vzorovému uloženiu potrubia. 

16.2. OBETÓNOVANIE POTRUBIA 

Rozsah úsekov s plným, respektíve s čiastočným obetónovaním je uvedený vo Zväzku 5. 

16.3. ÚPRAVA OKOLO POTRUBIA 

U potrubia zo sklolaminátu, kameniny, betónu, PVC, PP, PE, TLT a ocele je potrebné vytvoriť lôžko, 

zásypy a obsypy dôsledne podľa pokynov výrobcu a príslušných návodov k týmto prácam. Zrnitosť 

obsypového a zásypového materiálu musí taktiež zodpovedať požiadavkám výrobcov potrubného 

materiálu. Použije sa taký zásypový materiál, u ktorého je záruka, že nedôjde k porušeniu potrubia 

a jeho ochranných vrstiev. 

 

Pred obsypom a zasypaním ryhy musí byť skontrolovaná vonkajšia ochrana potrubia. 

V prípade paženia obsyp a zásyp so zhutňovaním sa bude vykonávať za postupného vyťahovania 

paženia t.j. aby zhutňovanie obsypu sa vykonávalo oproti rastlému terénu ryhy. 

16.4. KOTEVNÉ OPORNÉ BLOKY 

U tlakového potrubia budú v miestach ohybov, odbočenia a ukončenia vybudované betónové kotevné 

bloky tak, aby nedošlo k posunu potrubia pod tlakom podľa predpisov výrobcu. Kotvenie potrubia je 

taktiež nutné pri kladení potrubia v svahu - sklon svahu, pri ktorom je nevyhnutné potrubie ukotviť 

stanovujú príslušné STN a predpisy výrobcu pre jednotlivé druhy potrubia. 

 

V miestach, kde je nedostatok priestoru alebo nedostatočná únosnosť zeminy nedovolí použiť 

betónové bloky, je ich možné nahradiť zámkovými spojmi zaistenými proti posunu podľa pokynov 

a predpisov výrobcu. 

 

Oporné bloky musia byť osadené pred tlakovou skúškou. 

16.5. SPÁJANIE POTRUBIA 

Spájanie potrubia bude vykonávané podľa pokynov výrobcu potrubia, budú používané spájacie prvky 

podľa typu spoja a podľa technologických predpisov montáže príslušných potrubných materiálov. 

 

Potrubia PVC, PP, betónové, TLT a tlakové PVC budú spájané hrdlami pomocou originálnych 

gumových krúžkov. Pri uložení potrubia v chráničkách musí Zhotoviteľ použiť zámkové spoje 

so zaistením proti posunu. V prípade použitia tlakového potrubia pri podchodoch pod vodnými tokmi, 

sa potrubie bude spájať pomocou zámkových spojov so zaistením proti posunu. 

 

Sklolaminátové potrubie bude spájané pomocou spojok na gumové krúžky. 
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Kameninové potrubie bude spájané hrdlami s integrovaným polyuretanovým tesnením. 

 

Oceľové potrubie bude zvárané alebo spájané prírubovými spojmi. 

 

Potrubie z PE 100 – budú spájané elektrotvarovkami, uličné rozvody elektrotavnými spojkami 

a tvarovkami. Obidva spájané materiály musia mať rovnaké fyzikálne charakteristiky. Spoj musí mať 

aspoň také parametre ako samotné potrubie. V mieste prechodu PE potrubia na potrubie zakončené 

prírubou, bude použitý  lemový nákružok a voľná otočná príruba. 

 

Povrch spojov musia byť pred zahájením a pri samotnom spájaní udržované v úplnej čistote. 

 

Pri prerušení práce je potrebné uzavrieť všetky otvory zátkami, krytmi alebo slepými prírubami. 

16.6. PRÍRUBOVÉ SPOJE 

Použité príruby, tesnenie, spojovacie materiály a postup samotného spájania sa riadi STN EN 1092, 

STN EN 1514, STN EN ISO 3251a ďalšími príslušnými platnými normami. 

 

Na prírubových spojoch v zemi budú všetky skrutky a podložky z nerezovej ocele A2 - 70 a matky 

z mosadzi. 

 

Na prírubových spojoch vo vnútri stavebných objektov budú všetky skrutky, podložky a matky 

z nerezovej ocele A2 - 70. 

16.7. OCHRANA PROTI KORÓZIÍ, NÁTERY 

Všetky rúry a tvarovky musia byť dodané s nátermi, povlakmi aplikovanými vo výrobnom závode. 

Vonkajšie a vnútorné nátery musia byť v súlade s predpismi príslušnej STN, musia dobre priľnúť 

a nesmú sa odlupovať. Vnútorný povlak nesmie obsahovať zložky rozpustné vo vode alebo prísady, 

ktoré by po primeranom premytí potrubia mohli spôsobiť akúkoľvek zmenu kvality vody. 

 

Materiály prichádzajúce do styku s pitnou vodou nesmú obsahovať žiadne toxické zložky, musí 

vyhovovať príslušným STN, EN, legislatívnym predpisom a musia mať platné certifikáty o vhodnosti 

materiálov pre styk s pitnou vodou. 

 

Ochrana proti korózii musí byť v súlade s príslušnou STN. 

 

Potrubia a tvarovky musia byť na Stavenisko dodané s dostatočným množstvom materiálov 

umožňujúcim dokončenie ochranných systémov zváraných spojov na Stavenisku. 

 

Na miestach, kde si to bude vyžadovať príslušná slovenská norma, použije sa protikorózna ochrana. 

Potrubia a tvarovky musia byť pred montážou dôkladne očistené a ochrana bude vykonaná podľa 

popisu vo zväzku 3.3 kap. 2.7 Ochrana proti korózii. 

16.8. REZANIE RÚR 

Rezanie rúr bude vykonané podľa pokynov výrobcu tak, aby nedošlo k porušeniu povrchovej ochrany 

a bolo umožnené dokonalé spojenie potrubia. 

 

Rúry, ktoré sa pri stavbe skracujú, musia mať rez hladký a kolmý na os rúry. Konce skracovaných rúr 

musia byť pred použitím upravené do tvaru predpísaného pre montáž rúrového materiálu. 
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16.9. SPÁJANIE STÔK 

Novo vybudované stoky sa budú spájať v spojovacej šachte. Prípojky menších profilov do DN 200 

mm je možné pripojiť pomocou tvaroviek na hlavný rad. 

 

Ostatné stoky sa napoja do existujúcich alebo novo vybudovaných šachiet. Prípojky DN 150 a DN 200 

je možné priamo napojiť na existujúce potrubia buď cez odbočkový kus alebo do vyfrézovaných 

otvorov osadených špeciálnym tesnením. Pripojenie musí byť vodotesné a tak, aby nebola porušená 

normálna funkcia stoky. Pripojenie do existujúcej kanalizácie je možné vykonať iba so súhlasom 

prevádzkovateľa stokovej siete. 

16.10. POVOLENÁ TOLERANCIA POTRUBIA 

Povolená výšková a smerová tolerancia potrubia je daná STN 75 6101 a STN EN 805 v závislosti od 

sklonu nivelety a profilu potrubia. 

16.11. ZRUŠENIE NEPOUŽÍVANÝCH POTRUBÍ 

Existujúce potrubie, ktoré prestane byť funkčné po vybudovaní nových potrubí bude: 

 v miestach, kde je existujúce staré potrubie nahradené novým potrubím v rovnakej trase. 

Existujúce potrubie bude vybúrané, vrátane šachiet. Materiál bude odvezený na riadenú 

skládku. 

 v miestach, kde sa existujúce potrubie nachádza mimo výkopu nového potrubia. Existujúce 

potrubie bude zaplnené hubeným betónom alebo popolčekovo cementovou suspenziou vr. 

šachiet, šachty budú do hl. 1,5 m vybúrané. 

16.12. SÚBEH DVOCH POTRUBÍ 

Pri dvoch súbežných potrubiach platia všetky hore uvedené ustanovenia. Predpokladá sa súčasné 

vykonávanie výkopových prác a montáže obidvoch potrubí v jednom výkope. S tým súvisí spoločné 

paženie a prípadné spoločné odvodňovanie výkopu pre obidve súbežné potrubia.  
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17. POTRUBNÉ MATERIÁLY 

17.1. POTRUBIA Z TVÁRNEJ LIATINY 

Potrubia z tvárnej liatiny pre gravitačné aplikácie musia vyhovovať STN EN 476. Menovité svetlosti 

musia vyhovovať STN 13 0015.  

 

Všetky liatinové potrubia, príruby a ostatné súčasti stokových sietí musia vyhovovať STN EN 598 

a STN ISO 2531 a musia byť minimálne PN 16.  

 

Všetky liatinové potrubia, tvarovky, armatúry, príruby a ostatné súčasti vodovodných sietí musia 

vyhovovať STN EN 545 a STN ISO 2531. Vnútorná povrchová ochrana potrubia a vonkajšia 

povrchová ochrana potrubia musí byť podľa STN EN 545. Menovité svetlosti musia vyhovovať STN 

13 0015. Tlakové triedy liatinových potrubí, tvaroviek, armatúr a ostatných súčastí vodovodných sietí: 

 min. PN 16 na všetkých vodovodných radoch a vo všetkých čerpacích staniciach pitných vôd 

 min. PN 10 vo všetkých vodojemoch 

 
Hrúbka stien K9, vonkajšia protikorózna ochrana rúr pozinkovaním a bitumenom, vnútorne upravené 

cementovaním, tvarovky – výrobca musí byť členom Európskeho spoločenstva pre akosť GSK 

stanoveným pre epoxidovú technológiu protikoróznej ochrany podľa RAL GZ 662 

 

Všetky rúry a tvarovky musia byť dodané s nátermi/povlakmi aplikovanými vo výrobnom závode. 

Vonkajšie a vnútorné nátery musia byť v súlade s predpismi príslušnej STN, musia rýchlo schnúť, 

dobre priľnúť a nesmú sa odlupovať. Vnútorný povlak nesmie obsahovať zložky rozpustné vo vode 

alebo prísady, ktoré by po primeranom premytí potrubia mohli spôsobiť akúkoľvek príchuť alebo 

zápach vody. Vnútorný povlak pre potrubia dopravujúce pitnú vodu alebo požívateľné kvapaliny 

nesmie obsahovať žiadne toxické zložky. 

 

Ochrana proti korózii musí byť v súlade s príslušnou STN. 

 

Zhotoviteľ predloží podrobný popis zváracieho postupu, vyhovujúci príslušnej STN. Tento postup 

musí obsahovať všetky rozmery, kombinácie materiálov na spájanie a všetky opravné zvary. Postup 

schvaľuje SD. 

 

Všetky zvary musia vykonávať kvalifikovaní zvárači a zváranie má prebiehať prísne v súlade 

s predpísanými zváračskými postupmi. 

17.2. OCEĽOVÉ POTRUBIA 

Oceľové potrubia pre gravitačné aplikácie musia vyhovovať STN EN 476. Menovité svetlosti musia 

vyhovovať STN EN ISO 6708. 

 

Potrubné vystrojenie (potrubia a tvarovky) na vo vodojemoch, čerpacích staniciach a ČOV bude 

z nehrdzavejúcej ocele triedy 17 240 podľa DIN 1.4301.  

 

Oceľové potrubia budú spojované zváraním alebo prírubovými spojmi. 

 

Všetky rúry a tvarovky musia byť dodané s nátermi aplikovanými vo výrobnom závode. Vonkajšie 

a vnútorné nátery musia byť v súlade s príslušnou STN.  

 

Zváranie sa riadi ustanovením príslušných STN predovšetkým série noriem STN 05 XXXX (podľa 

druhu materiálu), STN EN ISO 6520-1, STN EN ISO 6520-2, STN 05 0010, STN EN ISO 6947, STN 

EN ISO 9692-2, STN EN ISO 9692-3, STN 05 0029. 
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Zhotoviteľ predloží podrobný popis zváracieho postupu, vyhovujúci príslušnej STN. Tento postup 

musí obsahovať všetky rozmery, kombinácie materiálov na spájanie a všetky opravné zvary. Postup 

schvaľuje SD. 

 

Všetky zvary musia vykonávať kvalifikovaní zvárači a zváranie má prebiehať prísne v súlade 

s predpísanými zváračskými postupmi. 

 

Vonkajšie a vnútorné systémy protikoróznej ochrany musia byť aplikované vo výrobnom závode 

a potrubia a tvarovky musia byť na Stavenisko dodané s dostatočným množstvom materiálov 

umožňujúcim dokončenie ochranných systémov zváraných spojov na Stavenisku. 

 

Kde si to bude vyžadovať príslušná slovenská norma, použije sa galvanická protikorózna ochrana. 

17.3. BETÓNOVÉ A ŽELEZOBETÓNOVÉ POTRUBIA 

Betónové a železobetónové potrubia pre gravitačné aplikácie musia vyhovovať STN EN 476. 

Menovité svetlosti musia vyhovovať STN EN ISO 6708. Potrubia musia byť vyrobené 

z vodostavebného železobetónu podľa STN 73 1210. Podmienky použitia betónových a 

železobetónových rúr stanovuje STN 72 3155, resp. STN 72 3150. 

 

Všetky betónové a železobetónové rúry musia byť v súlade s príslušnou STN vyrobené z cementu 

odolného voči síranom. 

 

Všetky betónové a železobetónové rúry musia byť dopravované, skladované, manipulované, kladené 

a spájané prísne v súlade s inštrukciami a odporúčaniami výrobcu. 

17.4. PVC POTRUBIA 

Rúry a tvarovky pre beztlakové použitie musia vyhovovať STN EN 1401-1. PVC rúry a tvarovky 

tlakových potrubí musia vyhovovať STN EN ISO 1452.  

 

Všetky rúry a tvarovky musia byť hladké (použitie korugovaných rúr nie je povolené) a mať 

minimálnu tuhosť SN 10 (10 kN/m2), pokiaľ v Osobitných požiadavkách nie je uvedené inak alebo 

pokiaľ z hydraulických výpočtov nevychádza požiadavka na vyššiu tlakovú triedu. 

 

S výnimkou prírubových spojov a tam kde je to inak určené alebo schválené SD, potrubné spoje musia 

byť pružné a utesnené gumovým krúžkom alebo tesnením schváleným SD a musí vyhovovať všetkým 

predpísaným skúškam. 

 

Tesniace krúžky nesmú mať nežiaduci vplyv na potrubný systém a nesmú spôsobiť zlyhanie skúšobnej 

zostavy podľa požiadaviek STN EN 13476. Materiál na tesniace krúžky musí podľa použitia 

vyhovovať STN EN 681-1. 

 

Lepidlo nesmie mať nežiaduci vplyv na vlastnosti rúry a tvarovky a nesmie spôsobiť netesnosť 

systému . 

 

Spájanie tlakových potrubných systémov z PVC: 

Rúry a tvarovky sa navzájom spájajú cez zásuvné hrdlové spoje vybavené tesniacimi elastomérnymi 

krúžkami, ktoré sú súčasťou dodávky výrobcu rúr. S inými potrubnými systémami sa spájajú pomocou 

tvaroviek kompletizovaných točivými prírubami z tvárnej liatiny a tesniacimi elastomérnymi krúžkami 

liatinových prírubových spojov. 



ČOV Sever  
Zmluva  

 

Všeobecné požiadavky: Stavebné práce 81 

17.5. POLYPROPYLÉNOVÉ (PP) POTRUBIA 

Polypropylénové (PP) rúry a tvarovky pre beztlakové použitie musia vyhovovať STN EN 1852-1, 

1852-2. PP rúry a tvarovky tlakových potrubí musia vyhovovať STN 64 3060. Kanalizačné rúry budú 

vybavené oderuvzdornou receptúrou s možnosťou preplachovania do 340 barov. Rúry budú spájané s 

dvojitými hrdlami, v ktorých je pevne zabudovaný integrovaný tesniaci krúžok s tesnosťou min. 2,5 

baru. 

 

Všetky rúry a tvarovky musia byť hladké (použitie korugovaných rúr nie je povolené) a minimálnu 

tuhosť SN 10 (10 kN/m2), pokiaľ v Osobitných požiadavkách nie je uvedené inak alebo pokiaľ 

z hydraulických výpočtov nevychádza požiadavka na vyššiu tlakovú triedu. 

 

S výnimkou prírubových spojov a tam kde je to inak určené alebo schválené SD, potrubné spoje musia 

byť pružné a utesnené gumovým krúžkom alebo tesnením schváleným SD a musí vyhovovať všetkým 

predpísaným skúškam. 

 

Tesniace krúžky nesmú mať nežiaduci vplyv na potrubný systém a nesmú spôsobiť zlyhanie skúšobnej 

zostavy podľa požiadaviek STN EN 13476. Materiál na tesniace krúžky musí podľa použitia 

vyhovovať STN EN 681-1. 

 

Lepidlo nesmie mať nežiaduci vplyv na vlastnosti rúry a tvarovky a nesmie spôsobiť netesnosť 

systému . 

 

Spájanie tlakových potrubných systémov z PP: 

Rúry a tvarovky z PP sa navzájom spájajú tepelným zváraním v zmysle platných STN: 

- zváranie na tupo, 

- zváranie polyfúziou. 

17.6. POLYETYLÉNOVÉ (PE) POTRUBIA 

Rúry a tvarovky z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) triedy HDPE 100 musia vyhovovať STN 

EN 12201-1, STN EN 13244 (tlakové aplikácie).  

 

Všetky rúry a tvarovky musia byť hladké (použitie korugovaných rúr nie je povolené) a mať 

minimálnu tuhosť SN 10 (10 kN/m2), pokiaľ v Osobitných požiadavkách nie je uvedené inak alebo 

pokiaľ z hydraulických výpočtov nevychádza požiadavka na vyššiu tlakovú triedu. 

 

Spájanie tlakových potrubných systémov: 

Rúry a tvarovky z PE sa navzájom spájajú tepelným zváraním v zmysle platných STN: 

- zváranie na tupo 

- zváranie elektrofúziou (elektrotvarovky) 

 

Rúry používané na tlakovú dopravu pitnej vody musia vyhovovať požiadavkám STN EN 12201. 

Používať sa budú rúry HDPE 100, min. PN 10 okrem rúr za čerpacími stanicami a prívodných 

vodovodných radov, kde sa budú používať rúry triedy PN 16 (upresnené bude na základe výpočtu 

projektanta podľa dopravných výšok, resp. výškových rozdielov).  

 

Farebné označenie rúr: 

- rúry dopravujúce odpadové vody - hnedou alebo oranžovou čiarou pozdĺž celej dĺžky, 

- rúry dopravujúce pitnú vodu - modrou čiarou pozdĺž celej dĺžky. 

 

Kanalizačné potrubia z HDPE je dovolené spájať len elektrotvarovkami, PP potrubia možno spájať aj   

polyfúznymi tvarovkami. HDPE ani PP na kanalizácii nemožno spájať zváraním natupo. 
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17.7. SKLOLAMINÁTOVÉ POTRUBIA 

Rúry a tvarovky zo sklolaminátu (SKL) musia vyhovovať ustanoveniam príslušnej STN.  

 

Všetky rúry a tvarovky gravitačných systémov musia mať minimálnu kruhovú tuhosť SN 5 000 resp. 

10 000 podľa hĺbky uloženia a zaťaženia potrubí. Sklolaminátové rúry budú mať vnútornú ochrannú 

vrstvu min. hrúbky 1,5 mm.  

 

Tlakové kanalizačné systémy z SKL musia vyhovovať STN EN 14364+A1. Všetky rúry a tvarovky 

musia mať minimálnu tuhosť SN 10 (10 kN/m2), pokiaľ v Osobitných požiadavkách nie je uvedené 

inak alebo pokiaľ z hydraulických výpočtov nevychádza požiadavka na vyššiu tlakovú triedu. 

 

Rúry musia mať rovné konce, musia mať hladký vonkajší povrch a musia mať po celej dĺžke 

konštantný vonkajší priemer, čo umožní ich rezanie a spájanie v akejkoľvek pozícii po celej dĺžke bez 

potreby špeciálnej prípravy odrezaného konca, okrem opätovného utesnenia exponovaných vlákien. 

Rúry budú spájané spôsobom a materiálom predpísaným výrobcom (vo všeobecnosti so spojkami na 

gumové krúžky). 

17.8. POTRUBIA Z KAMENINY 

Kameninové potrubia pre gravitačné aplikácie musia vyhovovať STN EN 476. Menovité svetlosti 

musia vyhovovať STN EN ISO 6708.  

 

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí musia vyhovovať požiadavkám STN EN 295-1. 

 

Kameninové potrubie bude spájané hrdlami s integrovaným polyuretanovým tesnením. Spoje musia 

vyhovovať skúškam podľa STN EN 295-3. Vodotesnosť spojov musí vyhovovať požiadavkám podľa 

STN EN 295-3. Použité rúry budú z hľadiska únosnosti vyhovovať minimálne tr. 160 pre DN200 ÷ 

DN400 a DN800, tr. 120 pre DN500 a tr. 95 pre DN600. 

 

Pre bezvýkopové ukladanie domových prípojok z kameninového potrubia budú použité kameninové 

rúry DN 150 a DN 200 s polypropylénovou spojkou zosilnenou skleneným vláknom. Rúra a tesnenie 

tvorí jeden celok. Napojenie na klasické KT rúry DN 150 bude pomocou špeciálneho prechodového 

kusu, dodaného vrátane tesnenia. 

 

Nie je dovolené dodatočné zatesňovanie žiadnych hrdlových spojov a pružných prechodov potrubia so 

šachtovým dnom špeciálnou stavebnou chémiou zainjektovaním spoja, ktoré spôsobí stratu pružnosti 

takéhoto spoja!!! 
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18. KLADENIE RÚR 

18.1. BETÓNOVÉ A ŽELEZOBETÓNOVÉ RÚRY 

Pod potrubie sa položí betónová podkladová vrstva s hrúbkou 100 mm. Potrubia musia byť kladené na 

podporné betónové bloky vopred určenej veľkosti. Zostávajúci priestor pod blokmi a pozdĺž potrubia 

musí byť vyplnený betónom. Betónové lôžko pozdĺž potrubia musí byť vyhotovené tak, aby 

zabezpečovalo minimálne 120°podporný uhol. Z toho dôvodu musí byť debnenie ryhy odstraňované 

postupne. 

 

Na obsyp potrubia sa musí použiť dolomitický piesok alebo štrkodrva určenej frakcie. Vo 

všeobecnosti by to mala byť frakcia 0-8 mm – pokiaľ výrobsa neurčí inak. Obsyp potrubia 

a zhutňovanie materiálu sa musí robiť po vrstvách najviac 150 mm až po dosiahnutie výšky 300 mm 

nad potrubím.  

 

Zásyp v nespevnených plochách – prehodený materiál z výkopu (pokiaľ je použiteľný, v opačnom 

prípade štrkopiesok, frakcia 0-63 mm) alebo betónový recyklát. Pokiaľ rozkopávkové povolenie 

neurčuje inak, vrchná vrstva zásypu (ca. 35-40 cm) v komunikáciách druhej a tretej triedy sa robí 

štrkodrvou až po spodnú úroveň konštrukcie vozovky. Vykopaná zemina bude uskladnená v zemníku 

a po uložení potrubia a úprave šachiet spätne dovezená na zásyp ryhy alebo uložená na skládku. 

 

Pokiaľ Osobitné požiadavky alebo rozkopávkové povolenie neurčujú inak, zásyp v štátnych cestách sa 

požaduje v celej výške štrkopieskom frakcie 0-63 mm. 

 

Materiál pre obsyp aj zásyp (pokiaľ sa nepoužije výkopok) bude certifikovaný a bude vyhovovať STN 

EN 13242+A1. 

 

V prípade výskytu podzemnej vody sa na celú šírku ryhy rozhrnie drenážna štrková vrstva s hrúbkou 

do 100 mm. Odvodnenie jám sa musí urobiť uložením drenážneho potrubia DN 100-150 mm do 

štrkového lôžka (veľkosť zrna 16-32 mm mm) pozdĺž jednej alebo oboch strán výkopu v súlade 

s hydraulickým výpočtom odvodňovania ryhy. Tieto výpočty urobí Zhotoviteľ. Drenáž sa uzavrie po 

skončení jej funkcie spôsobom určeným v projektovej dokumentácii Zhotoviteľa. 

 

Pred odovzdávaním musí Zhotoviteľ všetky potrubia vyčistiť. 

18.2. OCEĽOVÉ A LIATINOVÉ RÚRY 

Pokiaľ osobitné požiadavky nestanovujú inak, pre lôžko a obsyp potrubí sa môže použiť len piesčitý 

materiál frakcie 0-8 mm. Hrúbka podsypu/lôžka musí byť najmenej 10 cm, obsyp musí byť najmenej 

30 cm nad korunou potrubia. 

 

Pokiaľ osobitné požiadavky nestanovujú inak, zásyp v nespevnených plochách – prehodený materiál 

z výkopu (pokiaľ je použiteľný, v opačnom prípade štrkopiesok, frakcia 0-32 mm). Pokiaľ 

rozkopávkové povolenie a osobitné požiadavky neurčujú inak, vrchná vrstva zásypu (ca. 50 cm) 

v komunikáciách druhej a tretej triedy sa robí štrkodrvou až po spodnú úroveň konštrukcie vozovky. 

Vykopaná zemina bude uskladnená v zemníku a po uložení potrubia a úprave šachiet spätne dovezená 

na zásyp ryhy. 

 

Pokiaľ Osobitné požiadavky alebo rozkopávkové povolenie neurčujú inak, zásyp v štátnych cestách sa 

požaduje v celej výške štrkopieskom frakcie 0-63 mm. 

 

Materiál pre lôžko, obsyp aj zásyp (pokiaľ sa nepoužije výkopok) bude certifikovaný a bude 

vyhovovať STN EN 13242+A1. 
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Pri prerušení práce je potrebné uzavrieť všetky otvory zátkami, krytmi alebo slepými prírubami. 

 

Pred zasypaním ryhy musí byť skontrolovaná vonkajšia ochrana rúr. 

 

Tlakové potrubia (spolu so všetkými armatúrami a ventilmi) musia byť odskúšané vodou v súlade 

s príslušnou STN. Ryha sa pred skúškou zasype aby sa zabránilo pohybu potrubia, pričom spoje sa 

ponechajú nezakryté. Oporné bloky majú byť osadené pred skúškou. 

 

V prípade výskytu podzemnej vody sa na celú šírku ryhy rozhrnie drenážna štrková vrstva s hrúbkou 

do 100 mm. Odvodnenie jám sa musí urobiť uložením drenážneho potrubia DN 100-200 mm do 

štrkového lôžka (max. veľkosť zrna 63 mm) pozdĺž jednej alebo oboch strán výkopu v súlade 

s hydraulickým výpočtom odvodňovania ryhy. Tieto výpočty urobí Zhotoviteľ. Drenáž sa uzavrie po 

skončení jej funkcie spôsobom určeným v projektovej dokumentácii Zhotoviteľa. 

 

Pred odovzdávaním musí Zhotoviteľ všetky potrubia vyčistiť. 

18.3. PVC A PE RÚRY 

Potrubie kanalizácie bude kladené na podsyp zo štrkopiesku zrnitosti 0-16 mm, hrúbky 0,15 m, Id = 

0,8. Po ukončení skúšky vodotesnosti bude zhotovený obsyp potrubia rovnakým materiálom s 

následným zhutnením zeminy po stranách rúr a ďalej do výšky 0,30 m nad vrchol rúry, Id=0,75-0,80 

(podľa použitého materiálu). Obsyp priamo nad potrubím sa nezhutňuje. Dno ryhy bude pred 

pokládkou urovnané a zbavené kameňov. Hutniť po vrstvách max. 15 cm. 

 

Zásyp bude z vhodného, zhutniteľného materiálu po hutnených vrstvách max. 200 mm, pláň pod 

vozovkou podľa stavebného povolenia ale min. 45 Mpa.  

 

Pokiaľ Osobitné požiadavky alebo rozkopávkové povolenie neurčujú inak, zásyp v štátnych cestách sa 

požaduje v celej výške štrkopieskom frakcie 0-63 mm. 

 

Pri ukladaní potrubia pod hladinou podzemnej vody bude na základovú škáru zhotovená vrstva 

hutneného makadamu hrúbky min. 150 mm s drenážnou trubkou DN 100 vyvedenou do 

prečerpávacích šachiet alebo do najbližšieho vodného toku. Nad vrstvou hutneného štrku bude 

položená separačná geotextília 300 g/m2 zahnutá do bokov a vytiahnutá nad podsypový materiál. 

18.4. PP RÚRY 

Ukladanie potrubia musí byť v súlade s STN EN 1610. Na podkladovú vrstvu sa ukladajú jednotlivé 

rúry. Hrdlo sa vždy ukladá proti spádu. Teleso rúry musí priľahnúť podkladu po celej dĺžke rúry. 

V mieste hrdla je potrebné podkladovú vrstvu prispôsobiť. Ukladanie a spájanie potrubia sa nemôže 

vykonávať pri teplote nižšej ako 0°C a vyššej ako 25°C. 

 

Gravitačné potrubie kanalizácie bude kladené na podsyp zo štrkopiesku zrnitosti 0-16 mm, hrúbky 

0,15 m, Id = 0,8. Po ukončení skúšky vodotesnosti bude zhotovený obsyp potrubia rovnakým 

materiálom s následným zhutnením zeminy po stranách rúr a ďalej do výšky 0,30 m nad vrchol rúry, 

Id=0,75-0,80 (podľa použitého materiálu). Obsyp priamo nad potrubím sa nezhutňuje. Dno ryhy bude 

pred pokládkou urovnané a zbavené kameňov. Hutniť po vrstvách max. 15 cm. 

 

Vodovodné rúry a výtlačné potrubia kanalizácie budú kladené na podsyp z piesku o max. zrnitosti 5 

mm, hrúbky 0,1-0,15 m, Id = 0,8. Po ukončení skúšky vodotesnosti bude zhotovený obsyp potrubia 

štrkopieskom o zrnitosti 0,8 mm, s hutnením zeminy po stranách rúr a ďalej do výšky 0,30 m nad 
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vrchol rúry, Id=0,75-0,8 (podľa použitého materiálu). Obsyp priamo nad potrubím sa nezhutňuje. Dno 

ryhy bude pred pokládkou urovnané a zbavené kameňov. Hutniť po vrstvách max. 15 cm.  

 

Zásyp bude z vhodného, zhutniteľného materiálu po hutnených vrstvách max. 100-200 mm, pláň pod 

vozovkou podľa stavebného povolenia ale min. 45 MPa.  

 

Pokiaľ Osobitné požiadavky alebo rozkopávkové povolenie neurčujú inak, zásyp v štátnych cestách sa 

požaduje v celej výške štrkopieskom frakcie 0-63 mm. 

 

Pri ukladaní potrubia pod hladinou podzemnej vody bude na základovú škáru zhotovená vrstva 

hutneného makadamu hrúbky min. 150 mm s drenážnou trubkou DN 100 vyvedenou do 

prečerpávacích šachiet alebo do najbližšieho vodného toku, prípadne do existujúcich vpustov. Nad 

vrstvou hutneného štrku bude položená separačná geotextília 300 g/m2 zahnutá do bokov a vytiahnutá 

nad podsypový materiál. 

18.5. SKL RÚRY 

Na vyrovnanú podkladovú vrstvu sa osadia rúry. V mieste spojov jednotlivých rúr budú pred uložením 

potrubia v podloží vyhĺbené montážne jamky. Ich dĺžka bude trojnásobkom šírky spojky, hĺbka 200 

mm, šírka pre DN 150-700 bude 200-500 mm a pre DN 800 a väčší 0,7 násobok DN. Po celej dĺžke, 

s výnimkou montážnych jamiek pre spojky, musia rúry ležať na podkladovej vrstve. Pri montáži 

potrubia je dôležité, aby boli pre daný typ materiálu použité zodpovedajúci spoje. Iba tak bude 

dosiahnutá tesnosť systému. 

 

Na základovú škáru sa uloží podkladová vrstva o hrúbke 100 mm + 0,1 DE ukladaného potrubia 

z hutneného piesku alebo štrkopiesku s maximálnym zrnom 10-25 mm podľa DE. Povrch musí byť v 

sklone podľa pozdĺžneho profilu.  

 

U potrubia SN 10 000 lôžko rúry do výšky 0,30 DE bude hutnené - štrkopiesok s maximálnym zrnom 

10-25 mm podľa DE. Miera zhutnenia min. Id=0,75-0,8 (podľa použitého materiálu). V primárnej 

zóne do výšky 0,7 DE ukladanej rúry bude obsyp urobený štrkopieskom s maximálnym zrnom 10-25 

mm podľa DE. Miera zhutnenia min. Id=0,75-0,8 (podľa použitého materiálu). V sekundárnej zóne do 

výšky 0,3 m nad vrchol rúry bude obsyp urobený štrkopieskom s maximálnym zrnom 10-25 mm 

podľa DE. Miera zhutnenia min. Id=0,75-0,8 (podľa použitého materiálu). 

 

Obsyp bude zhutnený po vrstvách maximálne 150 mm. Obsyp do výšky 30 cm priamo nad potrubím 

nesmie byť zhutňovaný! 

 

Zásyp bude z vhodného, zhutniteľného materiálu po hutnených vrstvách max. 200 mm, pláň pod 

vozovkou podľa stavebného povolenia ale min. 45 MPa.  

 

Pokiaľ Osobitné požiadavky alebo rozkopávkové povolenie neurčujú inak, zásyp v štátnych cestách sa 

požaduje v celej výške štrkopieskom frakcie 0-63 mm. 

18.6. KAMENINOVÉ RÚRY 

Na základovú škáru sa uloží podkladová doska z betónu C12/15 XC0 o hrúbke 100 mm. Povrch 

betónu musí byť v sklone podľa pozdĺžneho profilu. Na betónovú dosku sa ukladajú betónové bloky, 

vždy jeden kus v mieste za hrdlom rúry.  

 

V prípade výskytu spodnej vody sa na základovú škáru vyspádovanú k drenážnej ryhe uloží vrstva 

štrkopiesku hrúbky minimálne 100 mm.  
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Ukladanie potrubia sa bude vykonávať podľa STN EN 1610. Na spodnú vrstvu betónového sedla sa 

položí betónový blok, na ktorý sa ukladajú jednotlivé rúry. Hrdlo je vždy uložené proti spádu. Pri 

obetónovaní je potrebné dávať pozor na to, aby betón vyplnil priestor medzi rúrou a blokom. Pri 

ukladaní bude Zhotoviteľ používať laserový sklonomer. Po kontrole spádu a úspešnom vykonaní 

skúšky vodotesnosti sa potrubie úplne obetónuje betónom C20/25 XC2 až do úrovne 100 mm nad 

vrchol rúry.  

 

Pokiaľ Osobitné požiadavky alebo rozkopávkové povolenie neurčujú inak, zásyp v štátnych cestách sa 

požaduje v celej výške štrkopieskom frakcie 0-63 mm. 
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19. POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU VODOVODU 

Pri výstavbe vodovodných radov bude zhotoviteľ postupovať podľa platných STN, EN a v súlade 

s platnou legislatívou. 

 

Pokiaľ osobitné podmienky nestanovujú inak, nové hlavné vodovodné prívodné rady budú z HDPE 

potrubí, vo výnimočných prípadoch z tvárnej liatiny (TLT). Pri elektrifikovaných železničných 

tratiach však nesmie byť kladený liatinový materiál bez dôkladného korózneho prieskumu, ktorý určí 

stupeň ochrany TLT potrubia. Nové vedľajšie prívodné a zásobovacie rady budú z potrubia z vysoko 

hustotného polyetylénu HDPE PN10. Technické a materiálové špecifikácie potrubných materiálov sú 

uvedené v predchádzajúcich odstavcoch. 

 

Armatúry na vodovodnej sieti (uzávery, filtre, vodomery, regulačné ventily, vzdušníky) budú 

v materiálovom prevedení odolnom proti korózii. Všetky armatúry z tvárnej liatiny budú opatrené 

ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK. 

 

Potrubia a tvarovky v armatúrnych šachtách budú z tvárnej liatiny s ťažkou protikoróznou ochranou 

podľa GSK a s prírubovými spojmi min. PN 10 pokiaľ v Osobitných požiadavkách nie je uvedené 

inak. 

 

Pri križovaní štátnych komunikácií a vodných tokov budú potrubia uložené v chráničkách. 

19.1. OBJEKTY NA VODOVODOCH 

Podzemné hydrantové zostavy 
Pre odkalenie nových prívodných radov v intraviláne, pre od/zavzdušnenie potrubia a odber požiarnej 

vody na rekonštruovaných vodovodoch budú použité podzemné hydranty z tvárnej liatiny min. GGG 

40 s dvojitým uzáverom a uličným hydrantovým poklopom + predradený uzáver so zemnou 

teleskopickou súpravou a uličným uzáverovým poklopom. 

 

Uzávery – šupátka 
Pre uzatvorenie a otvorenie vodovodného potrubia budú použité mäkko-tesniace uzávery 

s teleskopickou zemnou súpravou a uličným uzáverovým poklopom. Vo vnútri stavebných objektov 

budú uzávery s ručným kolesom. 

 

Osadzovanie uzáverových, hydrantových a ostatných armatúrnych poklopov 

Poklopy budú zo šedej liatiny s náterom asfaltovou farbou a musia byť v súlade s STN EN 124. Budú 

osadzované na podkladovú betónovú, alebo plastovú dosku od výrobcu poklopov. V nespevnenom 

teréne a v chodníkoch bude okolie poklopov vydláždené riadkom žulových kociek 100x100x100 mm 

do betónového lôžka hrúbky 100 mm z betónu C 12/15. V asfaltových komunikáciách bude 

konštrukcia vozovky a asfaltový kryt zhotovený až k poklopom. 

 

Umiestnenie armatúr a zároveň poklopov budú signalizovať orientačné tabuľky (v súlade s príslušnou 

STN a požiadavkami objednávateľa) osadené na blízkom stavebnom objekte, alebo na orientačnom 

bielo-modro pruhovanom stĺpiku. 

 

Armatúrne šachty 
Nové armatúrne šachty budú založené na podkladovej betónovej vrstve C 12/15 hrúbky 100 mm 

a štrkopieskovom podsype hrúbky 150 mm. Nosné konštrukcie (základová doska, steny, strop, 

vstupný komín) budú monolitické železobetónové C30/37 XF3. Dno bude tvarované spádovou 

betónovou mazaninou k čerpacej priehlbni. 

 

Na stropnej doske bude urobená izolácia proti pôdnej vlhkosti – kryštalicko-izolačná náterová hmota 

na betónové konštrukcie. Vnútorný povrch šachty (steny, strop, výstupný komín) bude natretý 
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ochranným uzatváracím náterovým systémom – kryštalizačno-izolačná náterová hmota na betónové 

konštrukcie. 

 

Vstupný komín bude svetlých rozmerov 700 x 700 mm s  kapsovými stúpadlami. Pod kapsovými 

stúpadlami bude kompozitový rebrík s protisklzovými stupňami šírky 400 mm, dĺžky cca 2000 mm. 

V nespevnených plochách bude u vstupného poklopu prídržné madlo šírky 400 mm, výšky 1100 mm. 

Rebrík a madlo sa bude do monolitické konštrukcie kotviť pomocou hmoždiniek a nerezových 

skrutiek alebo kotiev z nerezovej ocele. 

 

Šachty v extraviláne, zahradách a nespevnených plochách budú zakryté plastovým poklopom, ostatné 

budú opatrené  liatinovým poklopom. Poklopy budú uzamykateľné vodotěsné s gumovým tesnením 

700 x 700 mm (tr. A15, B125, príp. D400 podľa STN EN 124). Poklop šachty v nespevnenom teréne 

bude vytiahnutý nad terén. Okolie poklopu bude v nespevnenom teréne opevnené dlažbou z 

betónových dlaždíc  500 x 500 x 100 mm do pieskového lôžka 100 mm. 
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20. POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU KANALIZAČNÝCH SIETÍ 

Kanalizačné šachty a objekty budú realizované v miestach spojenia stôk, výškových a smerových 

lomoch, na rovnej trase maximálne po 50 m a v ďalších prípadoch požadovaných STN 75 6101. 

Objekty (čerpacie stanice, odľahčovacie komory, lapače piesku a iné) sú umiestené na stokovej sieti na 

základe technického riešenia stokového systému a požiadaviek prevádzkovateľa. Šachty a objekty 

budú monolitické, prefabrikované alebo kombinované. Konštrukcie šachiet a objektov musia byť 

vodotesné. Umiestnenie objektov a šachiet, ich konštrukcie, vystrojenie a ďalšie sa riadi STN 75 6101. 

Napojenie potrubí na steny šácht alebo objektov musí byť vodotesné a realizované pomocou 

šachtových vložiek odpovedajúcich použitému potrubnému materiálu. 

20.1. OBJEKTY NA KANALIZAČNÝCH SIEŤACH 

Vstup do šachiet a objektov (umiestnenie stúpačiek, resp. rebríka) musí byť bezpečný a musí 

vyhovovať bezpečnostným predpisom. Pokiaľ osobitné požiadavky nestanovujú inak, šachty budú 

vybavené stúpačkami – horná (kapsová) stúpačka je osadená v prechodovom (kónickom) kuse, ostatné 

stúpačky sú osadené do prefarikovaných skruží. 

Stúpačky budú oceľové a musia byť potiahnuté PE povlakom a tvarovo upravené tak, aby 

zamedzovali pokĺznutiu smerom dole a do strán v zmysle s ustanoveniami STN 74 3282. Všetky 

stúpačky musia byť zabudované už počas výroby prefabrikovaného prvku. Alternatívne (pokiaľ to 

umožňujú osobitné požiadavky) sa môžu použiť aj oceľové rebríky z nerezovej oceli alebo 

s polyetylénovým poťahom. Obyčajné stúpačky alebo rebríky bez plastového poťahu nebudú 

akceptované. Stúpadlá a rebríky nesmú zasahovať do prieleznej šírky šachty v zmysle STN 74 3282. 

 

V miestach, kde budú objekty umiestnené pod úrovňou hladiny podzemnej vody, ktorá je agresívna na 

betónové konštrukcie, budú betónové konštrukcie objektov chránené adekvátnou ochranou - viď 

kapitola 8.4 tejto časti SP. Ochrana bude vykonaná do výšky 0,5 m nad ustálenou hladinou podzemnej 

vody. 

 

V miestach, kde výkopové práce budú prebiehať nad hladinou podzemnej vody a tam, kde nebude 

dochádzať vplyvom zhotovovania k zamokrovaniu základovej škáry, bude na základovej škáre 

urobená podkladová vrstva z hutneného štrkopiesku hrúbky 150 mm a podkladový betón z C12/15 

hrúbky 100 mm 

 

V prípade pokládky potrubia do mäkkých ílov bude základová pôda vylepšená štrkopieskovým 

vankúšom (poprípade drveným kamenivom o mocnosti min.30 cm, pod hladinou podzemnej vody 

bude slúžiť ako plošný drén) ukladaným na geotextíliu, ktorá bude vytiahnutá až nad úroveň lôžka.   

 

Revízne šachty 
Na stokových sieťach a kanalizačných potrubiach musia byť postavené revízne a sútokové kanalizačné 

šachty (alebo komory), ktoré podľa požiadaviek STN 75 6101 majú byť umiestnené v miestach zmeny 

profilu, smeru, sklonu a materiálu a v miestach sútokov s ďalšími potrubiami.  

 

Šachty a revízne komory z prostého betónu a železobetónu musia vyhovovať špecifikáciám 

STN EN 1917. Betónové šachty a komory môžu byť prefabrikované, kombinovanej konštrukcie 

(z časti prefabrikované a z časti monolitické) alebo monolitické odlievané na mieste. Objekty budú 

vyhotovené ako vodotesné. Musia byť vyrobené z vodostavebného betónu podľa STN 73 1210. 

 

Šachtové komíny sú položené na prefabrikovaných alebo monolitických dnách (v závislosti na 

konkrétnom prípade). Jednotlivé skruže budú vybavené integrovanými gumenými tesneniami, dodané 

výrobcom spolu so skružami (v cene). U  šachiet na potrubia DN 800 – DN 1000 vrátane bude 

vodotesnosť spojov prefabrikátov zaistená aplikáciou rozpínavých tmelov v mieste spoja pero-drážka.  
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Šachty budú zakryté poklopmi – popis viď nižšie. 

 

Pri vyrovnávaní hornej časti do nivelety cesty sa použijú prefabrikované betónové prstence DN 625 

podľa DIN 4034.1 stavebnej výšky 40, 60, 80 a 100 mm. Zostávajúci rozdiel sa musí vyrovnať 

prefabrikovanými klinovými prstencami. Poklopy musia byť vo vozovke výškovo umiestnené presne 

v úrovni komunikácie. Prípustná tolerancia je ±0,5 cm.  

 

Prednostne budú použité revízne šachty s prefabrikovanými dnami. Revízne šachty s monolitickými 

dnami budú použité v mieste napojenia navrhovanej kanalizácie na jestvujúcej kanalizácie a v prípade 

tiesnených pomerov, kde je cenovo výhodnejšie budovať monolitické dno. 

 

Kyneta všetkých šachiet bude výšky ½ DN odtokového potrubia, ak nie je v SP stanovené inak. 

 

Má sa za to, že v cene šachty bude zahrnutá dodávka + montáž kompletnej šachty, tzn. podkladný 

betón, dno šachty so zabudovanými šachtovými prechodkami v materiálovom prevedení podľa 

materiálu prítokovej a odtokovej rúry a kynetou, skruže rovné, skruž prechodná, tesniace gumové 

krúžky (originál od výrobcu prefabrikátov), poplastované stúpačky kapsové aj ostatné, vyrovnávacie 

prstence betónové aj oceľové, ochranný náter proti zemnej vlhkosti resp. tlakovej vode (podľa 

osobitných požiadaviek), cementový náter/poter celej vnútornej strany šachty, ochranný náter kynety, 

poklop podľa špecifikácií uvedených nižšie. 

 

Potrubie a spoje u objektu 
Prestupy kanalizačného potrubia cez steny objektov budú prevedené pomocou špeciálnych 

prestupových tesniacich prvkov zabudovaných do konštrukcie šachtového dna, ktoré zabezpečujú 

vodotesnosť prestupov. Materiál prestupového kusu bude zodpovedať materiálu potrubia zavedeného 

do šachty. U prefabrikovaných objektov sa tieto prestupové kusy zabudujú do prefabrikovaných 

dielcov už počas výroby. Dodatočné vkladanie šachtových vložiek do prefabrikovaných kusov je 

neprípustné. 

 

Spoje potrubia a steny šachty musia byť chránené proti poškodeniu pri rozdielnom sadaní konštrukcií. 

V maximálnej vzdialenosti 1m od konštrukcií šácht a objektov na stokovej sieti bude umiestnené 

pružné spojenie odolávajúce rôznym podmienkam sadania. Vyrobené prefabrikované diely musia 

vyhovieť z hľadiska vodotesnosti norme DIN 4281. 

 

Kanalizačné poklopy 
Osadené poklopy a rámy budú zodpovedať STN EN 124. Pokiaľ osobitné požiadavky nestanovujú 

inak, platia nasledovné špecifikácie: 

 

Poklopy D400 - intravilán: kruhového tvaru, priemer 600 mm, podľa EN 124, D 400 (do 40 t),  

materiál kompozit z polyuretanu ktorý je vystužený skleným vláknom, kónická konštrukcia rámu a 

poklopu, poklop bez odvetrania, dvojité hermetické uzatvorenie s tesnením odolným voči vtekaniu 

povrchovej vody dovnútra kanalizácie a úniku pár a plynov von z kanalizácie, na ráme v dolnej časti 

límcový okraj pre bezpečnú montáž do vozovky, zabezpečenie poklopu voči jeho uvoľneniu z rámu 

štyrmi uzamykacími mechanizmami, vyznačenie polohy "Zatvorený/Otvorený" na uzamykacom 

mechanizme na vrchnej strane poklopu, všetky kovové časti poklopov z nerez ocele, na vrchnej strane 

poklopov musí byť manipulačný úchyt pre možnosť manipulácie s poklopom. 

 

Poklopy A15 – intravilán, nespevnené plochy: kruhového tvaru, priemer 600 mm , pre šachty mimo 

spevnené plochy resp. tam kde nehrozí prechod nákladným autom alebo iným ťažším mechanizmom  

či už pri zimnej údržbe alebo pri inej činnosti môžu byť umiestnené poklopy s takou istou 

špecifikáciou ako v predchádzajúcom prípade, ale s B 125 (do 12,5 t). Na šachtách (kónusoch) ktoré 

budú čnieť nad terénom a nebudú obetónované až po vrch rámu poklopu, sa rámy týchto poklopov 

pevne uchytia ku kónusu šachty zvnútra poklopu.  
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Na všetkých šachtách ktoré majú vstup na úrovni terénu použiť poklopy D 400!!! 

 

V extraviláne bude zhlavie výstupných komínov šácht a objektov vytiahnuté min. 0,5 m nad terén, v 

miestach možného zatopenia územia až nad hladinu vzdutej vody počas povodní a bude obetónované 

v rozsahu 1500x1500x900 mm betónom C30/37 XA1. Zhlavie bude opatrené tyčou – plotový stĺpik 

oceľový  48 mm, dĺžka 2 m. Náter odolávajúci korózii, striedavo pásy červené a biele šírky 250 mm 

– súčasť ponuky. Na zhlavie kanalizačnej šachty budú osadené poklopy s možnosťou uzamykania. 

Poklopy budú tvarovo zabezpečené proti bočnému posunu na zhlaví šachty a budú zabezpečené proti 

odcudzeniu zvnútra.  

 

Tam, kde budú osadené uzamykateľné poklopy a v miestach, kde bude zlý prístup ku kanalizačným 

poklopom, prípadne, kde bude pri prevádzke sťažená manipulácia s kanalizačnými poklopmi, je 

možné osadiť kanalizačné poklopy s aretovateľným závesom. 

 

Poklopy musia byť vo vozovke a v krajnici vozovky (kvôli zimnej údržbe) výškovo umiestené presne 

v úrovni komunikácie. Prípustná tolerancia je ± 0,3 cm kvôli zimnej údržbe. 

 

Čerpacie stanice 
Čerpacie stanice sa v maximálnej miere umiesťujú do verejných pozemkov mimo komunikácie. 

V komunikáciách budú len v prípadoch kde nie je iný voľný priestor. Do komunikácie v týchto 

prípadoch zasahujú dva liatinové poklopy veľ. 600/900 mm. Pri opravách a výmene čerpadiel, údržbe 

v mokrej komore ČS bude obmedzená doprava na komunikácii. 

 

Čerpacie stanice majú byť navrhnuté ako kompletné podzemné stanice z prefabrikovaných prvkov. 

Prítokové stoky sú pospájané tak, aby do ČS bolo zaústené možno len jedno potrubie. 

 

Pre montáž a vstup do ČS sú v strope navrhnuté otváracie poklopy. Poklopy budú liatinové, 

uzamykateľné, aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb. Poklopy väčšie ako 600/900 mm budú 

oceľové atypické. Vstup do ČS je umožnený pomocou oceľového rebríka z nerezu. 

 

Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za zníženie HPV a za vytvorenie takých podmienok, aby mohol 

objekty a ČS zakladať v suchých podmienkach (napr. znižovanie hladiny hydrovrtami). 

 

Strojné zariadenie čerpacích staníc je obsahom technologickej časti. Prevádzka čerpacích staníc bude 

plnoautomatická, chod a poruchy čerpadiel budú signalizované diaľkovým prenosom -viď ASRTP. 

 

Rozvádzače pre čerpacie stanice – stavebná časť 
Na každej ČS sú tri typy rozvádzačov: RE – elektromerový, RM – technologický, DT – dátový 

 

Všeobecné požiadavky na rozvádzače: 

- všetky tri rozvádzače budú umiestnené vedľa seba, budú rovnakej výšky a hĺbky 

- vybudujú sa pilierové rozvádzače bez nutnosti budovania základovej dosky 

- vyhotovenie bude celoplastové pre všetky rozvádzače (RE, RM aj RDT) 

- RE rozvádzač bude jednoplášťový bez temperovania v zimnom období 

- RM a RDT plastové rozvádzače budú dvojdverové - vonkajšie uzamykateľné, vnútorné osadené 

signalizačnými prvkami  

- zadná strana RM a aj bočné strany, spodná časť aj vrch RDT rozvádzačov budú zateplené vhodným 

zatepľovacím materiálom hr. 5 cm 

- bude zabezpečené temperovanie RDT rozvádzača v zimnom období 

 

Medzi rozvádzačom a čerpacou stanicou bude položených min. 5 ks plastových chráničiek min. DN 

75. Prestupy káblov cez stenu ČS vyhotoviť tak, aby bola možná ich výmena. 
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21. CESTNÉ PRÁCE 

21.1. ODSTRÁNENIE ŽIVIČNÝCH KRYTOV 

Pokiaľ práce zahŕňajú aj odstránenie asfaltových krytov jestvujúcich komunikácií za účelom výkopu 

rýh alebo stavebných jám, má sa za to, že uchádzač ocenil rezanie (v prípade potreby aj opätovné 

rezanie), odstránenie asfaltu (v komunikáciách II. a III. triedy odfrézovaním) a podkladových vrstiev 

vozovky, vertikálnu a vodorovnú dopravu sute a jej uloženie na skládku odpadov v zmysle platnej 

legislatívy, resp. recykláciu. 

 

Vybúrané hmoty - štrkopieskové podkladové konštrukcie sa odvezú na dočasnú skládku  a použijú sa 

na opätovný zásyp rýh vo vozovke (v prípade vhodnosti zeminy z hľadiska požadovaného zhutnenia 

pláne na min. 45 MPa). Asfaltový kryt sa odfrézuje vo väčšej šírke v prípade, že to stavebné povolenie 

požaduje a vyťažený asfalt sa odvezie na recykláciu. 

21.2. ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné práce sa musia robiť v súlade s kapitolou 6 týchto požiadaviek. Zemné teleso je dané 

projektom a STN 73 6133:2010-4. Najmenšia hodnota modulu pretvárnosti je Edef,2= 45 MPa ak to 

nepredpisuje projekt alebo správca komunikácie. 

21.3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA A OCHRANA PODLOŽIA 

Po zhutnení podložia na požadovaný stupeň, povrch musí byť rovnobežný s hotovým povrchom 

vozovky. 

 

Hotový povrch podložia musí byť pred kladením podkladných vrstiev schválený SD. Po konečnom 

zhutnení a schválení podložia ho treba chrániť a odvodňovať. 

 

Na takto pripravenom povrchu sa nesmú skladovať žiadne zariadenia ani materiály. Bez súhlasu SD 

nesmú po takto dokončenom podloží premávať žiadne vozidlá. Zhotoviteľ musí na svoje vlastné 

náklady opraviť všetky nekvalitne zhutnené alebo poškodené miesta podložia. 

21.4. MATERIÁL A ZHOTOVENIE PODKLADNÝCH VRSTIEV 

Konštrukcie budú realizované podľa projektu a príslušných STN 73 6126, STN 73 6127, STN 73 6129  

a STN 73 6121. 

 

Kamenivo používané v podkladových vrstvách musí vyhovovať požiadavkám STN EN 13242. Všetok 

materiál musí byť kladený, rovnomerne rozhŕňaný a zhutňovaný, pričom rozhŕňanie sa musí robiť 

súčasne s kladením. Tento materiál musí byť uložený v jednej alebo viacerých vrstvách tak, aby sa po 

zhutnení dosiahla požadovaná hrúbka a miera zhutnenina podkladu. Zhutňovanie podkladu musí byť 

v súlade s STN 72 1005 a musí byť urobené čo najskôr po rozhrnutí materiálu.  

 

Počas výstavby musí byť podklad udržiavaný a odvodňovaný, aby sa zabránilo tvorbe súvislej vrstve 

vody na jeho povrchu. Voda musí byť z podkladu odvádzaná mimo tak, aby sa zabránilo erózii 

podkladu. 

21.5. KRYTOVÉ VRSTVY 

Konštrukcie budú realizované podľa projektu a príslušných STN 73 6127, STN 73 6121, STN 73 

6129, STN 73 6123 a STN 73 6131-1 až 3. 
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Asfaltové vrstvy sa môžu klásť len na suchý podklad a v suchom počasí. Príprava, doprava, kladenie, 

zhutňovanie a ošetrenie povrchu musia byť robené v súlade s STN 73 6121. 

 

Súčasťou prác je i obnovenie vodorovného (aj zvislého) dopravného značenia v úsekoch dotknutých 

výstavbou, náklady na vodorovné a zvislé značenie sú súčasťou ponukovej ceny Zhotoviteľa. 

21.6. OBNOVA ŠTÁTNYCH CIEST 

Obnova štátnych komunikácií po uložení kanalizácie musia byť v súlade s povolením na zvláštne 

užívanie pozemnej komunikácie (rozkopávkovým povolením) cestných správnych orgánov. V 

štátnych cestách bude pre spätný zásyp použitý zhutnený štrkopiesok v celej výške zásypu. 

 

Štátne cesty  I. triedy 

Dočasná obnova: Po ukončení výkopov, pokládke rúr a zhotovení spätných zásypov budú 

vyhotovené konštrukčné vrstvy komunikácie a vrchný ABS I kryt v šírke ryhy pre potrubie + 2x300 

mm. Medzi jednotlivými vrstami komunikácie je potrebné zrealizovať spojovací postrek. Styk 

pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté 

v cene zálievky). Úpravu ryhy je potrebné riešiť preplátovaním podkladových vrstiev konštrukcie 

vozovky v šírke 300 mm na obe strany ryhy. 

 

Konečná obnova: Konečná obnova povrchu vozovky bude vykonaná cca 6 mesiacov po provizórnej 

obnove podľa úrovne sadnutia vozovky. Odfrézuje sa 5 cm ABS I povrchu, aplikuje sa spojovací 

postrek a položí sa nová vrstva 5 cm modifikovaného ABS I. Styk pôvodnej vozovky s novou úpravou 

utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté v cene zálievky). Konečná obnova 

ABS I modif. sa požaduje v celej šírke komunikácie. 

 

Pred pokládkou živičných vrstiev v mieste zásahu je nutné predložiť protokol o zmeraní zhutnení 

spätných zásypov, kde merná hodnota nesmie dosiahnuť nižšie hodnoty ako nenarušené cestné teleso. 

Predmetné meranie musí vykonať organizácia oprávnená k tejto činnosti. 

 

Štátne cesty  II. a III. triedy 

Dočasná obnova: Po ukončení výkopov, pokládke rúr a zhotovení spätných zásypov budú 

vyhotovené konštrukčné vrstvy komunikácie a vrchný ABS I kryt v šírke ryhy pre potrubie + 2x300 

mm. Medzi jednotlivými vrstami komunikácie je potrebné zrealizovať spojovací postrek. Styk 

pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté 

v cene zálievky). Úpravu ryhy je potrebné riešiť preplátovaním podkladových vrstiev konštrukcie 

vozovky v šírke 300 mm na obe strany ryhy. 

 

Konečná obnova: Konečná obnova povrchu vozovky bude vykonaná cca 6 mesiacov po provizórnej 

obnove podľa úrovne sadnutia vozovky. Odfrézuje sa 5 cm ABS I povrchu, aplikuje sa spojovací 

postrek a položí sa nová vrstva 5 cm ABS I. Styk pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť 

asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté v cene zálievky). Konečná obnova ABS 

I modif. sa požaduje v šírke jazdného pruhu. 

 

Pred pokládkou živičných vrstiev v mieste zásahu je nutné predložiť protokol o zmeraní zhutnení 

spätných zásypov, kde merná hodnota nesmie dosiahnuť nižšie hodnoty ako nenarušené cestné teleso. 

Predmetné meranie musí vykonať organizácia oprávnená k tejto činnosti. 

 

Žiadne práce v cestách nesmú byť začaté pred obdržaním právoplatného povolenia od 

príslušných cestných a dopravných orgánov v zmysle platnej legislatívy. 
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Zásyp sa vykonáva odsúhlasenou hutniteľnou sypaninou (štrkopiesok, betónový recyklát) hutnenou po 

vrstvách (cca. hr. 20-30 cm). Vlhkosť pri hutnení sa nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti 

stanovenej skúškou PS o viac než 3%. Mocnosť ukladaných vrstiev je potrebné prispôsobiť použitej 

hutniacej technike, šírke ryhy a zhutnitelnosti materiálu. 

 

V celej mocnosti aktívnej zóny (v zmysle STN 73 6133:2010-4) musí byť dodržaná predpísaná miera 

zhutnenia najmenej 100% Proctor standard. Na pláni musí byť dosiahnutá najmenšia hodnota modulu 

pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu Edef,2=45MPa stanoveného podľa STN 72 1006. Pláňou 

sa rozumie horná plocha zásypu. Pre budovanie zásypu musí byť predpísaný technologický postup 

a zásyp sa musí budovať pod dohľadom odborného dozoru. Pri návrhu, realizácii, kontrole a preberaní 

zásypu je nutné dodržať STN 73 6133:2010-4 "Navrhovanie a vyhotovenie zemného telesa 

pozemných komunikácií". 

 

V priebehu realizácie zásypu je nutné sústavne (rozumie sa i na jednotlivých vrstvách zásypu) 

vykonávať pravidelné skúšky v zmysle STN 72 1006 "Kontrola zhutnenia zemín a sypanín" – jedná sa 

o základný predpoklad kvality diela. 

 

Po vybudovaní zásypov do úrovne pláne bude budovaná konštrukcia vozovky. Zvislé napojenie na 

kryt stávajúcej konštrukcie musí byť správne utesnené – napr. zálievkové hmoty, natavovacie pásiky 

a pod. Konečná úprava krytu smie byť prevedená až po úplnej konsolidácii zásypu ryhy. 

Orientačná skladba konštrukčných vrstiev štátnych ciest: 

 asfaltobetón ABS I. modif.  10 cm (I. tr.) 

 asfaltobetón ABS I.   10 cm (II. a III. tr.) 

 obaľované kamenivo OK  20 cm 

 štrkodrva ŠD    20 cm 

 štrkopiesok ŠP    20 cm 

 

21.7. OBNOVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 

Na spätný zásyp v miestnych komunikáciách a pojazdných plochách bude používaný iba SD 

schválený vhodný, triedený, nesúdržný materiál vo vrstvách max. 300 mm.  

 

Dočasná obnova: Po ukončení výkopov, pokládke rúr a zhotovení spätných zásypov budú 

vyhotovené konštrukčné vrstvy komunikácie a vrchný ABS II kryt v šírke ryhy pre potrubie + 2x300 

mm. Medzi jednotlivými vrstami komunikácie je potrebné zrealizovať spojovací postrek. Styk 

pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté 

v cene zálievky). Úpravu ryhy je potrebné riešiť preplátovaním podkladových vrstiev konštrukcie 

vozovky v šírke 300 mm na obe strany ryhy. 

 

Konečná obnova: Oodfrézovanie vrchného ABS II krytu v hrúbke 5 cm a jeho následná obnova bude 

vykonaná cca 6 mesiacov po provizórnej obnove. Odfrézuje sa 5 cm ABS II povrchu, aplikuje sa 

spojovací postrek a položí sa nová vrstva 5 cm ABS II. Styk pôvodnej vozovky s novou úpravou 

utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté v cene zálievky). Konečná obnova sa 

urobí na šírku ryhy + 2x300mm (na obe strany ryhy). 

 

Pred pokládkou živičných vrstiev v mieste zásahu je nutné predložiť protokol o zmeraní zhutnení 

spätných zásypov, kde merná hodnota nesmie dosiahnuť nižšie hodnoty ako nenarušené cestné teleso. 

Predmetné meranie musí vykonať organizácia oprávnená k tejto činnosti. 

Orientačná skladba konštrukčných vrstiev miestnych komunikácií s AB krytom: 

 asfaltobetón ABS II.   5 cm 

 obaľované kamenivo OK  10 cm 
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 štrkodrva ŠD    20 cm 

 štrkopiesok ŠP    20 cm 

Orientačná skladba konštrukčných vrstiev miestnych komunikácií s betónovým krytom: 

 betón C 12/15    20 cm  

 vibrovaný štrk fr. 32-64 mm  25 cm 

 štrkopiesok    15 cm 

Orientačná skladba konštrukčných vrstiev miestnych komunikácií s krytom z cestných panelov: 

 betónový cestný panel   15 cm  

 vibrovaný štrk fr. 32/63mm  20 cm 

Orientačná skladba konštrukčných vrstiev miestnych komunikácií s krytom zo štrku: 

 vibrovaný štrk fr. 32/63mm  15 cm 

 posyp podkladu kamenivom drveným do 35 kg/m2 so zavibrováním 15 cm 

 

Obnova chodníkov 

Narušené kryty chodníkov sa uvedú do pôvodného stavu, včítane obrubníkov. Uvedené zásady platia 

aj pre kanalizačné odbočky. 

 

Obnova obrusnej vrstvy asfaltových vozoviek (štátnych aj miestnych) zahŕňa aj spojenie existujúcej 

a novej obrusnej vrstvy asfaltovou zálievkou alebo špeciálnym asfaltovým pásom roztaveným počas 

pokládky asfaltu. 

Orientačná skladba chodníku – betónová dlažba: 

 betónová dlažba 300x300 mm  6 cm 

 piesok     4 cm 

 štrkodrva    15 cm 

Orientačná skladba chodníku – zámková dlažba: 

 zámková dlažba 10/10/6  6 cm 

 drvené kamenivo fr. 4-8 mm  3 cm 

 drvené kamenivo fr. 8-16 mm  15 cm 

Orientačná skladba chodníku – liaty asfalt: 

 liaty asfalt    3 cm 

 obaľované kamenivo   10 cm 

 štrkodrva    10 cm 

 

Obnova nespevnených plôch 

Pri nespevnenej vozovke sa zriadi zhutnený kryt so štrkodrvy. Výkopové práce realizované v zelených 

plochách je potrebné po ukončení výkopových prác dať do pôvodného stavu a plochy vysiať trávou. 

21.8. SKÚŠANIE KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV KOMUNIKÁCIÍ 

Preberacie skúšky hotových vrstiev konštrukčných prvkov komunikácií, chodníkov a spevnených 

plôch sa riadia príslušnými STN, najmä STN 73 6133:2010-4, STN 73 6126, STN 73 6127, STN 73 

6129 a STN 73 6121, STN 73 6123 a STN 73 6131-1 až 3. 
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22. OPLOTENIE A TERÉNNE ÚPRAVY  

22.1. OPLOTENIE A BRÁNY 

Pokiaľ osobitné požiadavky nestanovujú inak, oplotenie bude vyhotovené z poplastovaného pletiva 

s veľkými okami výšky 2.0 m tmavozelenej farby. Rovnako napínací drôt bude potiahnutý PVC. 

Pletivový plot bude vyhovovať príslušnej STN a musí byť zavesený na oceľových stĺpikoch 

zabetónovaných do betónových pätiek C12/15 rozmerov 40x40x90 cm. Plot bude opratrený dvojitým 

ostnatým drôtom. Pod pletivo v celej dĺžke oplotenia nutné uložiť betónovú dosku o dĺžke 500 mm, 

šírke 250 mm a hrúbke 80 mm, uloženie do pieskového lôžka hr. 100 mm. 

 

Plechové ploty (pokiaľ sú navrhované) budú vyrobené z galvanizovaného plechu a budú zavesené na 

oceľových stĺpikoch zabetónovaných do betónových pätiek C12/15 rozmerov 40x40x80 cm. 

 

Prístupové brány a bránky budú mať šírku podľa výkresovej časti, budú vyrobené z trubkových 

oceľových profilov a po výrobe galvanizované. Pokiaľ v súťažných podkladoch nie je uvedené inak, 

výplň spodnej časti (cca. 1/3 výšky) bude z galvanizovaného plechu a hornej časti (cca. 2/3 výšky) 

bude z trubiek. Oceľová konštrukcia bránky a bránky a žiarovo pozinkované stĺpiky budú ošetrené 

základným a dvojnásobným vrchným náterom. Hlavné brány ČOV, pokiaľ nie je v osobitných 

požiadavkách uvedené inak, budú dodané s automatickým otváraním s elektropohonom. 

 

Každá brána aj bránička musí byť dodaná aj s visiacim zámkom s tromi obojstrannými kľúčmi.  

22.2. TERÉNNE ÚPRAVY 

Kde sa to požaduje, terénne úpravy Staveniska musia byť urobené po tom, čo Zhotoviteľ ukončí 

všetky ostatné zemné práce okrem premiestnenia ornice. Upravované plochy musia byť vyrovnané na 

úroveň terénu s odpočítaním hrúbky vrstvy požadovanej pre ornicu alebo inú povrchovú úpravu 

a všetok nadbytočný materiál musí byť zo Staveniska odvezený na schválenú skládku. 

 

Existujúca ornica odstránená zo Staveniska a uložená v jeho blízkosti môže byť opäť použitá za 

predpokladu že nebola kontaminovaná a neobsahuje stavebnú sutinu a iné nečistoty. 

 

Všetky nespevnené plochy budú Zhotoviteľom zatrávnené. 

 

Kde nie je dostatok ornice získanej zo Staveniska, Zhotoviteľ dovezie potrebné množstvo humusu na 

vlastné náklady. Pred začiatkom terénnych úprav musia byť jeho vzorky predložené SD na schválenie. 

 

Zmes trávy môžu tvoriť druhy navrhnuté Zhotoviteľom a schválené SD. Množstvo trávnej zmesi bude 

20 g/m2 zatrávnenej plochy a hnojiva 25 g/m2 zatrávnenej plochy, interval hnojenie 2 – 3 krát ročne 

pri použití dlhodobých trávníkových hnojív. Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky novo vysadené 

rastliny (kríky, stromy) ako aj tráva musia byť ošetrované (tráva kosená) počas jedného roka. 
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23. KRIŽOVANIA ŽELEZNÍC, CIEST, VODNÝCH TOKOV A SIETÍ 

23.1. KRIŽOVANIE ŽELEZNÍC 

Všeobecne 

Stavba nesmie ohroziť plynulosť a bezpečnosť železničnej dopravy. Pri stavbe nesmie byť narušená 

stabilita a odvodnenie železničného telesa. Treba dodržať trvalo rozhľadové pomery na železničnej 

trati. Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach. 

 

Stavbu v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy je možné realizovať iba podľa PD overenej 

ÚRŽD v správnom konaní v zmysle platných STN a dráhových predpisov. Prípadné zmeny stavby nie 

je možné zrealizovať bez predchádzajúceho súhlasu ÚRŽD. 

 

Pri križovaní trasy miestnych a diaľkových káblov ŽSR treba dodržať ustanovenia STN 73 6005. Pred 

začatím prác treba si vyžiadať presné vytýčenie podzemných vedení ŽSR. Výkopové práce v okruhu 

do 2 m od týchto vedení vykopávať ručne s prizvaním pracovníka ŽSR (Káblový obvod), ktorý 

zhodnotí stav vedení ŽSR a splnenie podmienok križovania pred zasypaním realizovanej trasy. 

 

Po ukončení stavby treba prizvať ku kolaudačnému konaniu ŽSR, Divíziu dopravnej cesty (DDC), 

Správy železničných tratí a stavieb. 

 

Pozn: Objednávateľ musí so ZSR uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene na časť pozemkov ŽSR, po 

ktorých bude vedené vodovodné alebo kanalizačné potrubie. 

 

Vodovody a kanalizačné výtlaky  

Pokiaľ Osobitné požiadavky nestanovujú inak, križovania železničnej trate navrhujú sa pretlakmi 

v dvojitej oceľovej chráničke (DN500 a DN300). Vnútorná chránička je opatrená izoláciou proti 

korózii. Priestor medzi chráničkami po vykonaní prác je vyplnený betónovou zmesou min. C20/25. 

DN chráničky vnútornej je aspoň o dve dimenzie väčšia než DN samotného potrubia. Vystredenie 

potrubia v chráničke je navrhnuté vystreďovacími plastovými krúžkami po jednom metri. Konce 

chráničiek za zaistia gumovými manžetami s nerezovými objímkami. Chráničky musia byť staticky 

posúdené a elaborát odsúhlasený ŽSR v rámci spracovania RD. V mieste križovania železničnej dráhy 

bude na každej strane chráničky osadená armatúrma komora z monolitického železobetónu. 

 

Gravitačné stokové siete 

Pokiaľ Osobitné požiadavky nestanovujú inak, križovanie kanalizačného potrubia sa vykoná 

pretlakom potrubia v jednej chráničke. Vystredenie potrubia v chráničke je navrhnuté vystreďovacími 

plastovými krúžkami. Chránička po vykonaní prác je vyplnená betónovou zmesou min. C20/25. DN 

chráničky vnútornej je aspoň o dve dimenzie väčšia než DN samotného potrubia. Konce chráničiek za 

zaistia gumovými manžetami s nerezovými objímkami. Chráničky musia byť staticky posúdené 

a elaborát odsúhlasený ŽSR v rámci spracovania RD.  

23.2. KRIŽOVANIE ŠTÁTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 

V mieste, kde navrhované potrubie križuje obidva nedotknuté jazdné pruhy štátnej komunikácie a kde 

je to z geologického hľadiska možné, je navrhnuté bezvýkopové križovanie štátnej komunikácie. 

Navrhované potrubie bude uložené v oceľovej chráničke, ktorá bude uložená bezvýkopovou 

technológiou. Chránička bude ukončená podľa požiadaviek SP ale min. 0,5 m za hranou násypu resp. 

zárezu telesa komunikácie, prípadne za hranou odvodňovacej priekopy. Krytie chráničky bude min. 

1,2 m pod hornou hranou komunikácie. Potrubie budú uložené v chráničke na klzných distančných 

objímkach. Čelá chráničky budú uzatvorené pryžovou manžetou. 
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Pretláčacie zariadenie sa vloží do štartovacej jamy tak, aby nezasahovala do svahu cesty. Na dno 

a protiľahlá stena štartovacej jamy sa položia cestné betónové panely KZD. Oceľová chránička sa 

pretlačí pneumatickým spôsobom. Na konci pretlaku sa umiestni montážna jama. Po ukončení 

pretláčania sa jama vyplní materiálom z výkopu a v prípade gravitačnej kanalizácie sa zriadi revízna 

šachta, v prípade výtlaku armatúrna šachta. Statická expertíza pretláčaných úsekov pod štátnou cestou 

I.tr. je súčasťou RD. Umiestnenie navrhovaného potrubia bude rešpektovať požiadavky STN 73 6005. 

 

Namiesto pretláčania v odôvodnených prípadoch a po súhlase SD (napr. na prevedenie kanalizačných 

prípojok pod cestou) je možné použiť aj mikrotunelovanie. Zariadenie mikrotunelovania uskutočňuje 

vŕtanie mikrotunela úzkym vysokotlakovým lúčom zmesi vody s bentonitom, vytváraným tryskami na 

čele vrtného nástroja. Bentonit prestupuje okolím vrtu a spevňuje ho, vynáša odvŕtanú zeminu do jám 

a behom vťahovania potrubia do vrtu znižuje trecí odpor. 

 

23.3. KRIŽOVANIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ  

Križovanie miestnych komunikácií bude vyhotovené kolmo prekopaním na dva zábery s tým, že bude 

zabezpečená prejazdnosť jedného jazdného pruhu. Provizórna úprava komunikácie sa vykoná hneď po 

uložení potrubia. Definitívna úprava komunikácie bude vykonaná najneskôr do jedného roku. Skladba 

podľa požiadaviek SP (pozri zväzok 3 časť 4). Umiestnenie navrhovaného potrubia bude rešpektovať 

požiadavky STN 73 6005. 

23.4. KRIŽOVANIE VODNÝCH TOKOV 

Križovanie vodných tokov sa navrhuje prekopaním, pretlakom alebo nadchodom. 

 

Križovanie riek prekopaním sa navrhuje na dvakrát – teda vo dvoch na sebe nadväzujúcich etapách 

s ohrádzkovaním nepriepustným ílovým materiálom príslušnej časti výkopu. Stavebná jama sa musí 

počas celého úkonu udržiavať v suchom stave, voda sa bude prevádzať cez stavebnú jamu v jednej 

alebo dvoch oceľových rúrach. Po ukončení prác sa provizórna hrádzka odstráni, narušené koryto sa 

uvedie do pôvodného stavu. Vykoná sa opevnenie dna a brehov kamennou rovnaninou na šírku 5 m na 

každú stranu od osi uloženého potrubia v mocnosti min 40 cm do 2/3 výšky brehu ale min. do výšky 1 

m od dna. Opevnenie dna a brehov sa vykoná kamennou rovnaninou výlučne z pieskovca o veľkosti 

kameňov 250 – 350 mm pričom opevnenie dna bude ukončené v smere toku kamenným prahom 

z lomového kameňa votknutým do dna (š=2m, hl=2m). Následne sa opevnia brehy v šírke min. 5 m na 

každú stranu. Opevnenie musí byť už v realizačnej dokumentácii odsúhlasené správcom toku. 

 

Križovanie potokov prekopaním sa navrhujú s provizórnym prevedením vody korytom v jednej alebo 

dvoch oceľových rúrach. Stavebná jama sa musí počas celého úkonu udržiavať v suchom stave 

ohrádzkovaním nepriepustným ílovým materiálom. Po ukončení prác sa provizórna hrádzka odstráni, 

narušené koryto sa uvedie do pôvodného stavu. Vykoná sa opevnenie dna a brehov kamennou 

rovnaninou na šírku 2 m na každú stranu od osi uloženého potrubia v mocnosti min 40 cm do 2/3 

výšky brehu ale min. do výšky 1 m od dna. Opevnenie dna a brehov sa vykoná kamennou rovnaninou 

výlučne z pieskovca o veľkosti kameňov 250 – 350 mm v šírke podľa požiadaviek správcu toku ale 

min. 2,5 m na každú stranu. Opevnenie musí byť už v realizačnej dokumentácii odsúhlasené správcom 

toku. 

 

Na križovanie vodných tokov prekopaním sa použije potrubie materiálu a profilu podľa 

predchádzajúceho a nadvädzujúceho úseku kanalizácie. Kanalizačné potrubie bude ovinuté 

geotextíliou a bude obetónované (C20/25). Obetónovanie bude ukončené vždy na hrdle tak, aby 

nasledujúca rúra už nebola obetónovaná – takto bude vytvorený kĺb. Kríženie bude uložené pod dnom 

potoka s krytím podľa vyjadrenia správcu toku.   
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Na križovanie vodných tokov pretlakom sa použije potrubie v materiálu a profilu podľa 

predchádzajúceho a nadväzujúceho úseku kanalizácie. Kanalizačné potrubie bude uložené v oceľ. 

chráničke DN500 (gravitačné stoky DN 300) alebo DN250 (výtlaky DN 80/100), ktorá ja opatrená 

klznými objímkami RACI umiestnenými v odpovedajúcej vzdialenosti podľa použitého typu. Čelá 

chráničiek sú opatrené pryžovými manžetami s nerezovými objímkami alebo sú zaslepené iným 

vhodným spôsobom. Medzikružie medzi potrubím a chráničkou sa vyplní betónovou zmesou C12/15. 

Chránička bude uložená pod dnom potoka s krytím podľa vyjadrenia správcu toku a výkresov, ale 

min. 0,5 m.  

 

Na križovanie vodných tokov nadchodom sa použijú predizolované rúry napr. PIPECO , do -30°C 

izolované PUR penou a na vrchu chráničky pre ochranu izolácie bude nerezový plech. Povedľa 

potrubia na médium (PE 100 HD SDR 11) bude natiahnutý odporový vodič pre prípadné napojenie 

zdroja el. energie pre rozmrazenie potrubia. Chránička s predizolovanou rúrou vo vnútri musí 

zasahovať na oboch koncoch nadchodky cca 1,4 m pod terén, aby sa zabránilo premŕzaniu potrubia od 

okolitej zeminy. 

Na najvyššom bode kríženia bude situovaný odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil pre odpadovú 

vodu. Ventil bude chránený v oceľovej skrinke s nerezového plechu hr. 5 mm proti poškodeniu. 

Uzamykateľná skrinka bude zvnútra odizolovaná polystyrénom a na spodnej časti bude mať malý 

otvor pre možnosť odtoku vody.  Na oboch brehoch budú zriadené podporné betónové bloky 

1050x1300x1800 (C20/25 XC2) na ktorých bude položená nosná oceľová konštrukcia zo žiarovo 

pozinkovanej ocele a na tejto konštrukcii bude uložené predizolované potrubie. K oceľovej konštrukcii 

bude predizolované potrubie kotvené vždy 3 upevňovacími strmeňami s pružnou gumenou podložkou. 

V mieste prístupu na chráničku bude bránené „ježkom“ z oceľ. tyčí Ø20 mm. 

 

Križovanie významných vodných tokov je možné uskutočniť aj tzv. mikrotunelovaním. Technológia 

mikrotunelovania spočíva v riadenom laserom navádzaným vŕtaním otvoru zo štartovacej do cieľovej 

jamy pri súčasnom zabudovávaní jednotlivých kusov potrubia. Ťažba a doprava zeminy je prevádzaná 

vyplavovaním, ktorá sa následne usadzuje v sedimentačných nádržiach. Na každom mieste križovania 

bude vybudovaná pažená štartovacia jama s rozmermi cca. 8,0 x 4,5 m  s dvojitou stenou vyplnenou 

betónom a pažená cieľová jama s rozmermi cca. 5,5 x 4,0 m, tiež s dvojitou stenou vyplnenou 

betónom. Paženie bude pozostávať z larsenových štetovníc so šírkou 0,5 m. Požadovaná hĺbka jamyje 

cca 1,4 m pod osou potrubia. Nakoľko sa predpokladá, že jama sa bude nachádzať pod úrovňou 

predpokladanej hladiny podzemnej vody, bude dno jamy zaistené vodostavebným betónom hrúbky 0,3 

m založenom na pieskovom lôžku hrúbky 0,1 m. V štartovacej jame bude umiestnený oporný 

betónový blok pre technológiu mikrotunelovania. Oporný blok bude pozostávať z 2 kusov cestných 

panelov KZD 300/200 s hrúbkou 180 mm. Pri realizácii je nutné dodržať minimálne krytie potrubia 

pod dnom rieky a to 1,2 m. Potrubie bude vťahované do chráničky z materiálu HDPE vhodných 

rozmerov pomocou klzných objímok „Raci“. Maximálna vzdialenosť medzi dvoma objímkami by 

nemala byť väčšia ako 2,5 m. 

 

V miestach, kde nie je technicky možné viesť navrhované výtlačné potrubie podo dnom toku, bude 

kríženie vodného toku uskutočnené „vzduchom“ a to buď zavesením potrubia na jestvujúcej mostnej 

konštrukcii (po odsúhlasení so správcom mostu) alebo na samostatnom potrubnom moste. Potrubie 

výtlaku budú vždy tepelne izolované a v najvyššom mieste bude osadený automatický vzdušník pre 

odpadovú vodu. 

 

Križovanie vodných tokov bude vykonávané počas minimálnych prietokov. 

 

Križovania budú v teréne zreteľne vyznačené tabuľou „Pozor nebagrovať“ a označené medzníkmi. 

23.5. KRIŽOVANIE PLYNOVODOV 

Zvláštna pozornosť sa má venovať súbehu s plynovodmi a križovaniam plynovodov. Pokiaľ 

v konkrétnych vyjadreniach SPP nebude stanovené inak, platia tieto všeobecné zásady: 
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 Treba dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo od plynovodu podľa o minimálnej 

vzdialenosti v zmysle STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415 a zákona č. 656/2004 Z.z. 

o energetike, par. 56 a 57. 

 Zemné práce do vzd. 1,5 m od vytýčeného plynovodu a prípojok vykonať ručne. 

 Ochranné pásmo pre VTL plynovod je min. 4 m na každú stranu od osi plynovodu. Min. 

vzdialenosť kanalizačného potrubia a plynovodu pri križovaní VTL plynovodu má byť 

v zmysle STN 73 6005 min. 0.5 m. Križovanie VTL plynovodu bude vždy riešené 

chráničkou podľa samostatného projektu, pričom VTL plynovod musí byť uložený 

v chráničke presahujúcej chránený priestor po oboch stranách o 3 m. Pri súbehu VTL 

plunovodu a kanalizaácie dodržať vzdialenosť meezi povrchmi potrubí min. 5 m.  

 Ochranné pásmo pre STL plynovod je min. 2 m na každú stranu od osi plynovodu. Min. 

vzdialenosť kanalizačného potrubia a plynovodu pri križovaní STL a NTL plynovodu má 

byť v zmysle STN 73 6005 min. 0.5 m. Pri súbehu STL a NTL plynovodu s kanalizaácie 

dodržať vzdialenosť 1 m. 

 Projekty križovania plynovodu budú riešené podľa ustanovení STN 73 6005 a overené TI 

Banská Bystrica v zmysle Vyhlášky MPRSV SR č. 508/2009 Z.z. 

 Delená chránička bude odskúšaná pred zaizolovaním na tesnosť 

 Pred realizáciou treba vykonať presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré 

na základe objednávky Zhotoviteľa vykoná príslušné pracovisko SPP, a.s.  

 Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia v zmysle par. 6 zákona 656/2004 Z.z. 

môžu vykonávať fyzické alebo právnické osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa siete 

podľa nimi stanovených podmienok a pod dohľadom povereného pracovníka 

prevádzkovateľa siete. Ďalšie podrobnosti sa nachádzajú v TPP 701 03 „Technické 

a bezpečnostné podmienky na práce vykonávané v ochrannom pásme vysokotlakých 

plynovodov“. 

 Pri obnažení, pred obsypom a zásypom trasy je potrebné prizvať pracovníka 

prevádzkovateľa ku kontrole prác pred zakrytím. Kontroly budú zaznamenané do stavebného 

denníka alebo bude spísaný samostatný záznam o každom križovaní 

 V prípade poškodenia izolácie alebo poruchy je Zhotoviteľ povinný vystaviť objednávku na 

príslušný závod SPP a poruchu je oprávnený odstrániť len pracovník SPP 

 

Poplatky súvisiace majú byť spolu s ostatnými nákladmi zahrnuté v ponukovej cene. 

23.6. KRIŽOVANIE ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ 

Pred začatím prác je potrebné vytýčenie podzemných káblových vedení ich správcom. Treba 

dodržiavať všetky zásady bezpečnosti práce a samotná realizácia  má byť riešená v zmysle platných 

STN. Treba dodržať ochranné pásmo energetických zariadení stanovené v zákonom č. 656/2004 Z.z. 

a ostatnou platnou legislatívou SR. Práce v ochrannom pásme a podmienky tým spojené je potrebné 

vopred dohodnúť so správcom.  

 

Pri práci s mechanizmami je obvzlášť potrebné dávať pozor na to, aby sa zamedzilo k priblíženiu sa 

akoukoľvek časťou mechanizmov do holých vodičov VN na menej ako 3 m. 

 

Výkopové práce v blízkosti podperných bodov realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich stability 

alebo k porušeniu celistvosti uzemňovacej sústavy. Zhotoviteľ nesmie porušiť úložné vrtstvy 

káblových lôžok a celistvosť uzemňovacej sústavy. Ak dôjde k odkrytiu energetických zariadení, je 

potrebné pred ich zakrytím prizvať správcu na odkontrolovanie pokládky a v prípade potreby tento 

pracovník vykoná zápis do stavebného denníka. 

 

V súbehu a križovaní VN vzdušného vedenia treba dodržať manipulačný priestor min. 1 meter od 

podperných bodov na každú stranu. 
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Pred realizáciou elektrických prípojok k ČS alebo ČOV je potrebné požiadať energetické závody 

o určenie bodu napojenia. Následne Zhotoviteľ vypracuje projektové dokumentácie a tieto predloží na 

odsúhlasenie. Pred pripojením nových odberných miest Objednávateľ požiada o vypracovanie 

pripojovacích zmlúv, na základe ktorých budú Objednávateľom uhradené pripojovacie poplatky 

a následne bude možné pripojiť nové odberné miesta do dostribučnej sústavy. 

23.7. KRIŽOVANIE OSTATNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ 

Minimálnu vzdialenosť vodovodného a kanalizačného potrubia od inžinierskych sietí stanovuje STN 

73 6005.  

 

Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác a ich projektovaním (ak je treba) naviaže Zhotoviteľ 

spojenie so všetkými príslušnými verejnoprávnymi inštitúciami, správcom ciest a ďalšími vlastníkmi 

a správcami (prevádzkovateľami) jednotlivých zariadení. Zhotoviteľ sa už v rámci prípravy realizácie 

stavby oboznámi s pozíciou všetkých nadzemných a podzemných vedení (vrátane ich prípojok, 

napájacích, ovládacích a signalizačných káblov, uzemnenia a prvkov protikoróznej ochrany) 

v dotknutých lokalitách. Zhotoviteľ overí presnú polohu všetkých existujúcich zariadení, ktoré môžu 

ovplyvniť stavebné práce alebo byť nimi dotknuté (ovplyvnené). 

 

V prípade križovania s inžinierskymi sieťami bude Zhotoviteľ postupovať podľa vyjadrení 

a podmienok jednotlivých správcov týchto sietí, existenciu ktorých overí pred zahájením prác 

(povinnosť identifikácie sietí, odovzdanie sietí pred zásypom a ďalšie podľa príslušných vyjadrení). 

Zhotoviteľ vyhľadá aj prípadné iné siete, ktoré neboli zakreslené v SP z dôvodu nedostatočných 

podkladov od správcov. 

 

Zhotoviteľ stavby upovedomí v predstihu SD a správcu dotknutého zariadenia o každej plánovanej 

prekládke zariadení, ktoré požaduje z dôvodu svojich potrieb alebo z dôvodu navrhnutého pracovného 

postupu. Súčasne bude Zhotoviteľ dodržiavať všetky požiadavky SD súvisiace s týmto premiestnením. 

Zhotoviteľ bude zodpovedný za realizáciu svojich vlastných opatrení potrebných k preloženiu alebo 

odstráneniu inžinierskych sietí. 

 

Zhotoviteľ bude viesť záznamy na výkresoch týkajúcich sa všetkých rozvodov a zariadení, s ktorými 

dôjde ku kolízii a vyznačí všetky rozdiely oproti informáciám poskytnutých verejnoprávnymi 

inštitúciami, správcami ciest a správcami ostatných inžinierskych sietí. Tieto záznamy odovzdá 

Zhotoviteľ SD. 

 

Informácie o zariadeniach obdržané od príslušných inštitúcií budú k dispozícii SD a Objednávateľovi. 

Zhotoviteľ bude po dobu platnosti zmluvy zodpovedný za stanovenie presnej polohy jednotlivých 

oznámených zariadení spravovaných príslušnými inštitúciami vrátane inžinierskych sietí a prípojok. 

Pri určovaní ich polohy budú prebiehať konzultácie s príslušnými orgánmi, bude použité zariadenie 

pre elektromagnetický prieskum a bude vykonávaný prieskum pomocou kopaných sond.  

 

Zvláštne požiadavky treba venovať tým zariadeniam, inžinierskym sieťam a prípojkám, ktoré boli 

oznámené, ale nie sú zobrazené na príslušných výkresoch jednotlivých správcov, ako sú uzávery 

potrubí a nehnuteľnosti obsluhované z ohlásených zariadení. Náklady na opravu zariadení 

spravovaných príslušnými inštitúciami vrátane inžinierskych sietí a prípojok, v dôsledku poškodenia 

spôsobeného Zhotoviteľom v priebehu realizácie kopaných sond nebo kvôli nezdaru pri zisťovaní ich 

presnej polohy pred začatím stavebných prác, ponesie Zhotoviteľ. Objednávateľ nebude zodpovedný 

za akékoľvek omeškanie alebo následné náklady spôsobené týmito poškodeniami. 

 

Predpokladá sa, že všetky kopané sondy na overenie polohy existujúcich inžinierskych sietí vrátane 

tých, o ktorých informoval SD, budú zahrnuté v cene ponuky. Pokiaľ nebude stanovené inak, budú 

kopané sondy realizované ručným spôsobom. Taktiež sa predpokladá, že sťažené vykopávky z dôvodu 

jestvujúcich inžinierskych sietí boli zahrnuté do ponukovej ceny. 



ČOV Sever  
Zmluva  

 

Všeobecné požiadavky: Stavebné práce 102 

 

Pre informáciu SD bude Zhotoviteľ predkladať podrobné údaje o strete sa zariadeniami ešte pred 

začatím prác. 

 

Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia k úplnej ochrane všetkých zariadení a poskytne všetky 

prostriedky a pomoc autorizovaným zástupcom príslušných inštitúcií k prístupu ku svojim 

zariadeniam. 

 

Všetky značkovacie farby používané pre dočasné označenie inžinierskych sietí budú mať krátkodobú 

trvanlivosť, budú bezolovnaté, biologicky odbúrateľné a budú špecifikované, ako farby, ktoré v bežnej 

prevádzke vymiznú približne za 10 týždňov.  

23.8. KRIŽOVANIE LESNÝCH CIEST 

Uloženie potrubí na pozemkoch lesného charakteru si vyžaduje zvláštnu pozornosť z hľadiska ochrany 

potrubných vedení pred zaťažením ťažkými lesnými mechanizmami. Potrubia na pozemkoch 

podobného charakteru si vyžadujú ochranu pred poškodením ťažkými približovacími a odvoznými 

mechanizmami používanými pri ťažbe dreva prekrytím masívnymi železobetónovými panelmi hrúbky 

min. 20 cm a šírky 3 m. Panely budú uložené na zhutnenom štrkopieskovom podklade hr. 20 cm na 

ktorom bude podklad z ťaženého kameniva hr. 40 cm.  

 

Pozemky budú po ukončení prác rekultivované a vrátené vlastníkovi na opätovné užívanie. 

23.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Všetky typy križovania sietí, komunikácií, železníc, lesných ciest a vodných tokov zahrňujú zemné 

práce, vykopanie štartovacích a koncových jám, vhodného paženia, odčerpávania vody, vyhotovenie 

križovaní, uloženie križovaných vedení, všetky dočasné práce (prehrádzky, dočasné prevedenie vôd, 

zaistenie vedení a pod.) naloženie, odvoz a uloženie odpadu na skládke a všetky ostatné úkony 

a dodávky zabezpečujúce kompletné vyhotovenie križovaní. Má sa za to, že Zhotoviteľ zahrnul do 

svojej ponukovej ceny všetky uvedené práce a dodávky.  
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24. PRÁCE A ÚKONY DOČASNÉHO CHARAKTERU 

24.1. PROVIZÓRNE PREPOJE 

Zhotoviteľa obzvlášť upozorňujeme na to, že prevádzka všetkých ČOV musí byť po celú dobu 

rekonštrukčných prác zabezpečená! Pred začatím prác Zhotoviteľ vyhotoví podrobný 

harmonogram prác, vrátane nutných provizórií a časových údajov prípadných krátkodobých 

výpadkov. Harmonogram bude odsúhlasený prevádzkovateľom Objednávateľa a SD a bude 

minimálne raz mesačne aktualizovaný. 

 

Pre zachovanie prevádzky ČOV je potrebné počas výstavby vybudovať provizórne prepoje a to 

tak v stavebnej ako aj v technologickej časti. Náklady na tieto dočasné diela a súvisiace práce, 

vrátane nákladov na zriadenie podružných elektromerov, nákladov na el. energiu pre 

provizórne osadené čerpadlá, kompresory prípadne iné stroje a zariadenia, zaistenie 

náhradných zdrojov a všetky súvisiace práce a materiály, budú zahrnuté do Ponukovej ceny 

Zhotoviteľa bez ohľadu na to, či výkazy výmer obsahujú tieto položky alebo nie. 

 

Pred zahájením prác Zhotoviteľ vypracuje podrobný harmonogram postupu prác a z toho vyplývajúce 

dočasné prepoje. Harmonogram musí byť prerokovaný s prevádzkovateľom ČOV, Objednávateľom 

a odsúhlasený Stavebným dozorom. 

 

Vyhotovenie všetkých potrebných prepojov a súvisiacich prác pre zaistenie prevádzky ČOV zahrnie 

Zhotoviteľ do svojej ponuky – väzba na harmonogram prác. 

 

Profily provizórnych potrubných prepojov budú zodpovedať navrhovanému množstvu prevádzaných 

vôd a výkonu inštalovaných čerpadiel. Uloženie provizórnych potrubí bude buď na zemi, v zemi, 

alebo bude ukotvené ku konštrukcii objektu. Výtlaky vždy musia byť zaistené proti pohybu v priebehu 

čerpania, rázom a proti poškodeniu. Pokiaľ bude potrebné použiť v rámci provizórneho prepoja aj 

provizórnu čerpaciu techniku, bude na požadované množstvo vôd. Pre použitú provizórnu čerpaciu 

techniku bude zaistené napájanie energiou, vrátane záložných zdrojov. Dočasné prepojovacie potrubia 

(najmä výtlačné potrubia) musia zohľadňovať aj kapacity jestvujúcich/nových objektov do ktorých 

budú zaústené. V prípade potreby, aby nedochádzalo k zatopeniu alebo preplňovaniu týchto objektov, 

bude musieť Zhotoviteľ zabezpečiť jednoduchú reguláciu množstva (uzatváracie a regulačné armatúry, 

plavákové spínače, spätné klapky, frekvenčné meniče a pod.). 

 

Tá časť provizórneho prepojenia, ktorá nebude využitá pre trvalé riešenie bude odstránená. 

24.2. DOČASNÉ VYPÚŠŤANIE ODPADOVÝCH VÔD DO VODNÝCH TOKOV 

Počas vynútených prekládok alebo rekonštrukcie stokových sietí musí byť zachovaná ich prevádzka. 

V dobe výstavby, predovšetkým pri prepojovaní jednotlivých obtokov počas rôznych etáp, dôjde 

k zníženiu účinnosti čistenia odpadových vôd, alebo ku krátkodobému vypusteniu nečistených 

odpadových vôd do recipientu. Takisto aj pri rekonštrukcii niektorých častí kanalizácií dôjde 

k mimoriadnemu vypúšťaniu odľahčovaných vôd do vodného toku, kedy bude treba dočasne znížiť 

celkové odvádzané množstvo odpadových vôd na ČOV. Dôjde tak k poklesu riediacich pomerov 

splaškových vôd vo vodách odľahčovaných do recipientu. Ďalej bude treba v niektorých prípadoch 

zriadiť provizórne odľahčenie do vodného toku po dobu výstavby. V takýchto prípadoch ako aj na 

dobu intenzifikácie existujúcich ČOV (pokiaľ to vyplýva z charakteru prác) je nutné obdržať 

Povolenie na dočasné vypúšťanie odpadových vôd vydané príslušným úradom životného prostredia.  

 

Pred plánovaným termínom začiatku dočasného vypúšťania vôd Zhotoviteľ predloží vypracovanú 

žiadosť o nakladaní s vodami podľa zákona o vodách a taktiež doloží potrebné podklady pre jednanie s 

vodoprávnym úradom, predovšetkým vyjadrenie správcu toku. Vybavenie výnimky nad rámec 
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Rozhodnutia na vypúšťanie odpadových vôd do toku na čas nevyhnutný pre realizáciu prepojov 

a provizórií bude zabezpečovať Zhotoviteľ na základe Objednávateľom odsúhlasenej žiadosti 

Zhotoviteľa, v ktorej bude dátumami ohraničené obdobie požadovanej výnimky a uvedený jej 

dôvod. V prípade nedodržania obdobia Zhotoviteľom (z titulu včasného neukončenia prác na 

objektoch počas ktorého bude výnimka udelená) znáša všetky sankcie, škody a následky 

Zhotoviteľ. 

24.3. DOČASNÉ KOMUNIKÁCIE A OBCHÁDZKOVÉ TRASY 

Za plnenie Zhotoviteľa sa považuje aj uvedenie všetkých výstavbou dotknutých stavieb, zariadení, 

plôch, povrchov, vrátane miestnych, štátnych a prístupových komunikácií, polných ciest a pod., do 

pôvodného stavu. Tieto práce musí Zhotoviteľ zahrnúť do svojej cenovej ponuky podobne ako 

náklady spojené s činnosťou v ochranných pásmach inžinierskych sietí. 

 

Zhotoviteľ pripraví metodický výkaz pre dočasné práce vykonávané počas výstavby. Tento bude 

obzvlášť dôležitý pri rekonštrukcii a utesňovaní stôk, ktoré budú realizované za normálnej prevádzky 

stokovej siete. Plán bude zaslaný SD na schválenie.  

 

Pokiaľ technológia prác vyžaduje úplnú uzáveru ulíc, Zhotoviteľ bude realizovať uzáveru na 

minimálnu dobu, podľa možnosti v dopoludňajších hodinách po súhlase so SD a správcom 

komunikácie a dotknutými orgánmi samosprávy. Aj po dobu takejto uzávery musí byť zachovaný 

príjazd pre požiarne vozidlá a vozidlá záchrannej zdravotnej služby. 

 

V prípade nepretržitej úplnej uzávery na dobu dlhšiu ako dovolí SD a správca komunikácie Zhotoviteľ 

zabezpečí obchádzkovú trasu uzavretej komunikácie. Pokiaľ trasa obchádzky vedie cez nespevnené 

plochy, Zhotoviteľ je povinný prispôsobiť trasu na užívanie osobnými autami a vozidlami pre odvoz 

a likvidáciu odpadu, zdravotníckych a požiarnych vozidiel. Zhotoviteľ na tento účel použije cestné 

panely. V prípade rozbahneného terénu je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť vhodný podklad (napr. 

štrkopieskový podsyp, geotextília) pod cestné panely. 

 

Všetky náklady na predpokladané obchádzky akéhokoľvek druhu uchádzač zahrnie do ponukovej 

ceny. 

 

V štátnych komunikáciách bude vždy zachovaný jeden jazdný pruh pre dopravnú premávku, pokiaľ 

nie je v osobitných požiadavkách stanovené inak. Minimálna šírka jedného jazdného pruhu je 2,75 m. 

Pokiaľ nebude zaistená táto minimálna šírka jedného jazdného pruhu na jestvujúcej konštrukcii 

vozovky, musí Zhotoviteľ na svoje náklady jazdný pruh rozšíriť pomocou cestných panelov.  

 

Tam, kde je nevyhnutná jednosmerná doprava alebo pokiaľ je požiadavka usmerňovať premávku 

z jednej strany vozovky na druhú, musí Zhotoviteľ zaistiť náležitý systém riadenia dopravy vr. 

dopravných svetiel. Tento systém riadenia dopravy bude príslušnému dopravnému inšpektorátu a SD 

predložený Zhotoviteľom vo forme plánu riadenia dopravy k posúdeniu a schváleniu. Tento plán bude 

obsahovať podrobné údaje o dĺžke vozovky, ktorá bude ovplyvnená stavbou, v predpokladanej dobe 

trvania prác spôsobu riadenia dopravy. Žiadne práce nebudú zahájené, pokiaľ nebude od uvedeného 

úradu získaný písomný súhlas pre prevádzku takéhoto systému riadenia dopravy. 

 



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
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1. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA STROJNOTECHNOLOGICKÉ 
A ELEKTROTECHNICKÉ PRÁCE A ZARIADENIA 

1.1 ÚVOD 

Všeobecné požiadavky uvedené v tejto časti tvoria súčasť Zmluvy ohľadne 
strojnotechnologického a elektrotechnologického vyhotovenia Diela. Osobitné požiadavky 
uvedené v časti 4 zväzku 3 dopĺňajú a upresňujú všeobecné požiadavky. Pri prípadnej absencii 
ustanovenia v Osobitných požiadavkách platia ustanovenia uvedené v týchto Všeobecných 
požiadavkách. Pri prípadnom rozpore ustanovení Všeobecných požiadaviek s ustanoveniami 
Osobitných požiadaviek platia ustanovenia uvedené v Osobitných požiadavkách. 
 
V celej dokumentácii slovo „SD“ bude znamenať „Stavebný dozor“. 

1.2 VŠEOBECNE 

Zhotoviteľ je zodpovedný za vyprojektovanie, dodávku strojov a zariadení strojnej a elektrotechnickej 
časti tejto stavby. Strojnotechnologické a elektrotechnické práce zahrnuté do Zmluvy pozostávajú 
z výroby, továrenských skúšok, prepravy na Stavenisko, inštalácie, individuálneho a komplexného 
odskúšania vrátane prípadnej skúšobnej prevádzky celého diela a prípravy na kolaudáciu. 
 
Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že vyhotovenie a funkcia strojného a elektrotechnického zariadenia 
umožňuje dosiahnutie požadovaných parametrov, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch. Všetky 
dodané zariadenia budú nové. Navrhnuté a dodané zariadenia musia vyhovovať štandardizácii 
zostávajúcich zariadení, servisných zmlúv a náhradných dielov Objednávateľa, inak bude mať 
Objednávateľ právo požadovať zmenu typu zhotoviteľom navrhnutého/dodaného zariadenia a to na 
náklady Zhotoviteľa.  
 
Hlavné požiadavky na zariadenia, ktoré majú byť dodané, sú uvedené v Osobitných požiadavkách 
Súťažných podkladov, avšak Zhotoviteľ zahrnie do svojej ceny všetky vedľajšie a súvisiace pomocné 
položky potrebné pre účinné zhotovenie diela ako celku, bez ohľadu na to, či sú tieto špecifikované 
alebo nie. V prípade, že v rámci stavby sú špecifikované zariadenia rovnakého druhu, budú tieto 
dodané od rovnakého výrobcu (napr. dúchadlá pre oxickú regeneračnú a nitrifikačnú nádrž, 
miešadlá pre denitrifikačnú a aneróbnu nádrž, kalové čerpadlá vratného kalu a interného 
recyklu a pod.), ak Zhotoviteľom navrhované zariadenia tento výrobca vyrába. 
 
Nemôžu sa dodávať repasované stroje a zariadenia. Stroje a zariadenia budú kompletné s elektrickými 
motormi a všetkým príslušenstvom, a budú novo vyrobené. Budú zahrnuté všetky hriadele, spojky, 
ložiská, kryty, ventily potrubia, manometre, krycie dosky a rámy, kotevné skrutky, olejničky, maznice 
a mazacie hlavice, rozvádzače, regulačné zariadenia, spolu so všetkými ostatnými aparátmi, 
príslušenstvom a spojeniami, tvoriacimi strojnotechnologické alebo elektrotechnické zariadenie úplné 
a dokonalé v každom detaile.  
 
Cena bude obsahovať dodávku, montáž, skúšky až do úrovne komplexného vyskúšania, cena bude 
ďalej zohľadňovať postupy potrebné pre udržanie zostávajúcich ČOV v prevádzke ako napr. demontáž 
a odvoz jestvujúcich zariadení, provizórne napojenie zostávajúcich zariadení. Pri napojení nových 
zariadení treba postupovať bez prerušenia práce v minimálnom čase i za cenu trojzmennej prevádzky 
za účelom minimalizácie času odstávok.  
 
Všetky tvary a rozmery nových stavebných konštrukcií a navrhovaných úprav ostatných stavebných 
konštrukcií vyplývajúcich z výkresovej dokumentácie odsúhlasenej SD sú pre Zhotoviteľa úplne 
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záväzné a nemenné. Usporiadanie strojného vybavenia uvedeného vo výkresovej dokumentácii bude 
potrebné modifikovať podľa potreby tak, aby vyhovovalo zariadeniu, ktoré bolo zahrnuté v ponuke 
Zhotoviteľa. 
 
Ak nie je uvedené inak, hranica technologickej a stavebnej dodávky je 1m od vonkajšieho okraja 
stavebných konštrukcií zodpovedajúcich častí prírub. 

1.3 POŽIADAVKY NA VÝROBKY A ZARIADENIA 

Použité materiály, návrh a vyhotovenie konštrukčných častí, ako aj konečné dodané zariadenia musia 
vyhovovať normám STN, EN a ISO normám alebo iným platným predpisom. 
 
Požiadavky na stavebné výrobky budú v súlade so Smernicou 89/106/EHS o stavebných výrobkoch. 
Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 314/2004 Z.z. 
o stavebných výrobkoch (úplné znenie zákona 90/1998 Z.z.). Postup preukazovania zhody obsahuje 
vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z.z.. 
 
Požiadavky na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu musia byť v súlade so zákonom č. 
665/2007 Z.z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu 
(zákon o ekodizajne), ktorou sa implementuje Smernica 2005/32/ES zo 6. júla 2005.  
 
Všetky elektromotory dodávaných zariadení musia byť v súlade s Nariadením Komisie č. 
640//2009 z 22.júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektromotorov.  
 
Všetky bezupchávkové samostatné obehové čerpadlá a bezupchávkové obehové čerpadlá 
integrované vo výrobkoch musia byť v súlade s Nariadením Komisie č. 641//2009 z 22.júla 2009, 
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide 
o požiadavky na ekodizajn elektromotorov. 
 
Všetky stroje, zariadenia a materiály, ktoré majú byť trvalo zabudované do Diela budú nové, nepoužité 
a najnovšieho typu. Pred začatím prác Zhotoviteľ predloží SD zoznam navrhovaných 
Technologických zariadení v súlade s jeho ponukou.  
 
Pokiaľ sa v súťažných podkladoch názov konkrétneho výrobku, je tento výrobok považovaný za 
príklad a môže byť nahradený ekvivalentným s minimálne rovnakými alebo lepšími charakteristikami 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Zhotoviteľ je pred zabudovaním výrobkov a zariadení do Diela povinný odovzdať certifikáty a/alebo 
vyhlásenia o zhode všetkých takýchto výrobkov a zariadení SD na schválenie pred plánovaním 
začatím prác na tej ktorej časti Diela. Ku všetkým materiálom prichádzajúcim do priameho styku s 
pitnou vodou musí Zhotoviteľ doložiť platné certifikáty o vhodnosti materiálov pre styk s pitnou 
vodou. Certifikáty, na ktoré sa budú odvolávať vyhlásenia o zhode musia byť vydané akreditovaným 
skúšobným ústavom a budú v čase realizácie prác platné. 
 
Na tzv „určené výrobky“ podľa Nar. vlády SR č. 436/2008 Z.z. je treba pri uvedení na trh alebo do 
prevádzky splniť požiadavky citovaného predpisu. 

1.4 NORMY A INÉ SÚVISIACE PREDPISY 

Ak je v súťažných podkladoch odkaz na konkrétne normy alebo zákony, budú platiť ustanovenia 
posledného súčasného vydania alebo revidovaného/doplneného vydania príslušných noriem alebo 
všeobecne právnych predpisov, ktoré sú platné k Základnému dátumu. Pokiaľ v priebehu plnenia 
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Zmluvy dôjde k revízii noriem alebo iných predpisov, Zhotoviteľ je povinný upozorniť Stavebný 
dozor a Objednávateľa na túto skutočnosť a čakať na pokyn Objednávateľa ohľadne ďalšieho postupu.  
 
V prípade potreby Objednávateľ alebo Stavebný dozor môže požiadať Zhotoviteľa o predloženie 
príslušnej normy alebo predpisu. 
 
Uchádzačov upozorňujeme, že 1.1.2010 vstúpila do platnosti Vyhláška Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení. Technické zariadenia (tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové) 
sú rozdelené do troch skupín podľa ohrozenia- A, B, C. Zariadenia zaradené do skupiny A a B sú 
označené, ako vyhradené technické zariadenia. V rámci tohto projektu sa používajú všetky typy 
vyhradených technických zariadení (tlakové, zdvíhacie, plynové a elektrické). 
 
Od zhotoviteľa sa bude požadovať, aby zhotovil všetky Technologické zariadenia a vykonal všetky 
činnosti pred ich uvedením do prevádzky v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z., bez ohľadu na 
špecifikácie/kapacity/výkony uvedené v týchto súťažných podkladoch. Tieto činnosti budú zahŕňať 
východiskovú odbornú prehliadku a odbornú skúšku a prvú úradnú skúšku vyhradených technických 
zariadení ČS a ČOV vrátane vypracovania technickej dokumentácie v súlade s požiadavkami vyhlášky 
508/2009 Z.z. nasledovne: 
 
Zhotoviteľ pred uvedením do prevádzky vyhradených technických zariadení zabezpečí vykonanie 
predpísaných prehliadok a skúšok podľa citovanej vyhlášky, bezpečnostno-technických požiadaviek 
a sprievodnej technickej dokumentácie – východzie odborné prehliadky a odborné skúšky. 

Technická inšpekcia pred uvedením do prevádzky overuje či vyhradené technické zariadenie 
zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku – 
prvá úradná skúška.  
 
Vyhradené technické zariadenia skupiny A Technická inšpekcia v ustanovených lehotách overuje, či 
spĺňa podmienky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku (opakovaná úradná skúška). 

1.5 NÁHRADNÉ DIELY 

Zhotoviteľ je povinný v prípade porúch zabezpečiť odstránenie porúch vrátane dodania náhradných 
dielov pre všetky súčasti Diela počas celej záručnej doby, t.j. počas 24 mesiacov po vystavení 
Preberacieho protokolu na dielo alebo časť Diela v súlade so Zmluvou (pozri zv. 2). Všetky náklady 
spojené s odstraňovaním porúch, nákupom, dopravou, skladovaním a použitím náhradných dielov 
bude znášať Zhotoviteľ. 
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2. VŠEOBECNÉ STROJNOTECHNOLOGICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

2.1 VŠEOBECNE 

Nasledovné odstavce špecifikujú všeobecné strojnotechnologické požiadavky a normy vyhotovenia 
pre stroje a zariadenie a inštalácie. Platnosť požiadaviek je všeobecná okrem prípadov kde Osobitné 
požiadavky uvádzajú iné špecifikácie.  
 
Všetky Technologické zariadenia vrátane tých, ktoré nie sú bližšie popísané v Požiadavkách 
Objednávateľa, musia byť dodávané na všetky ČS a ČOV, rovnakej výrobnej značky (teda rovnaké 
zariadenie musí byť na všetkých ČOV dodané od rovnakého výrobcu, nepovoľuje sa dodávka od 
rôznych výrobcov). Zhotoviteľ môže dodať iba nové Technologické zariadenie, nepovoľuje sa 
dodávka a montáž repasovaných alebo použitých strojov a zariadení. 
 
Bez ohľadu na popis uvedený v Požiadavkách Objednávateľa pri konkrétnych Technologických 
zariadeniach, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť kompletnú dodávku a montáž všetkých zariadení 
vrátane ich zabudovania do príslušného stavebného objektu, napojenia na elektrickú sieť, 
vrátane dodávky a montáže všetkých potrebných rozvádzačov, zabezpečenia merania a regulácie ako 
aj zabezpečenia prenosu meraných veličín do nadradeného riadiaceho systému resp. na dispečing 
Objednávateľa, vrátane možnosti ovládania zariadení z lokálneho PLC, miestnej deblokačnej skrinky 
ako aj z velína ČOV. Dodávka strojov a zariadení bude zahŕňať aj ich odskúšanie (individuálne 
a komplexné skúšky), nastavenie ich chodu a  riadenia pri rôznych prevádzkových stavoch, potrebné 
revízie, vyjadrenia a správy schvaľovacích orgánov ako aj dodanie kompletnej dokumentácie 
potrebnej pre kolaudáciu stavby v súlade s ostatnými časťami súťažných podkladov. Dodávka strojov 
a zariadení zahŕňa aj stavebnú prípravu potrebnú pre bezpečnú montáž inštalovaných zariadení. 
 
Všetky technologické zariadenia budú schválené po zabudovaní príslušnými oprávnenými orgánmi 
(technickou inšpekciou). 

2.2 NÁVRH TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA A VYBAVENIA  

Technologické zariadenia musia byť navrhované podľa predpokladaného zaťaženia. V dôsledku 
zvýšeného zaťaženia a požiadaviek v oblasti nakladania s odpadovými vodami, náterové systémy sú 
vhodné len za určitých okolností a v prípade styku materiálov s odpadovou vodou sa požaduje 
používať nehrdzavejúcu oceľ (pokiaľ v Osobitných požiadavkách nie je uvedené inak).  
 
V dôsledku požadovanej pevnosti a väčšej hmotnosti rámy majú byť taktiež vyrobené z ocele alebo 
liatiny, avšak ak nie sú zo sivej liatiny alebo nie je uvedené inak v Osobitných požiadavkách, musia 
mať lesklú konečnú úpravu, budú opieskované a žiarovo pozinkované. 
 
Spojovací a kotviaci materiál, príchytky na rúry, konzoly a závesy potrubí, ktoré budú trvale alebo 
čiastočne ponorené vo vode musia byť vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ostatné časti, ktoré budú 
trvale v suchom prostredí, môžu byť (okrem kotiev do betónu) dodané žiarovo pozinkované.  
 
Ku každému zariadeniu musí byť umožnený prístup prevádzky za účelom údržby a opráv v súlade 
s predpismi BoZP, teda ku každému zariadeniu musí byť navrhnutá obslužná lávka alebo iným 
spôsobom zabezpečený stály prístup obsluhy. 
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2.3 DOPRAVA, VYSKLADNENIE A INŠTALÁCIA ZARIADENÍ 

Zhotoviteľ navrhne vlastný postup dopravy, preberania strojného zariadenia dodaného na Stavenisko 
alebo do skladu a bude zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré sa vyskytnú pri preberaní. Zhotoviteľ 
zabezpečí na svoje vlastné náklady všetko zariadenie, nástroje, merače, manometre, dočasné 
ubytovanie, všetku kvalifikovanú a nekvalifikovanú pracovnú silu pre inštaláciu celého strojného 
zariadenia a príslušenstva tak, aby tieto mohli byť inštalované kompletne a zanechané v dobrom 
pracovnom stave.  
 
Pred začatím tohto úkonu Zhotoviteľ preskúma stavebnú časť a urobí potrebné opatrenia so SD tak, 
aby strojné zariadenie mohlo byť inštalované bez narušenia ostatných prác a chodu ostatných 
strojných a elektrotechnických zariadení. Pred dodaním hlavného strojného zariadenia dodá na 
Stavenisko všetky vedľajšie časti, ktoré je potrebné zabudovať spolu s hlavným zariadením. 
 
Zhotoviteľ musí očakávať, že výstavba na Stavenisku bude prerušovaná, aby sa prispôsobila trvalému 
chodu existujúcich strojných zariadení a o Zhotoviteľovi sa bude predpokladať, že zahrnul pre toto 
dostatočnú časovú rezervu.  
 
Súčasťou dodávky technologickej časti sú všetky dočasné konštrukcie potrebné pre montáž (montážne 
lešenia, podoprenia…), ktoré môžu byť nevyhnutné a požadované pre bezpečné a účinné vykonávanie 
a konštrukcie diela a všetkých pomocných prác. Tieto dočasné konštrukcie vykoná Zhotoviteľ na svoje 
náklady. Akýkoľvek špeciálny požadovaný stavebný kladkostroj potrebný na prekládku zariadenia 
bude zabezpečený Zhotoviteľom na vlastné náklady a ponechaný na Stavenisku po ukončení Zmluvy 
bezodplatne Objednávateľovi.  
 
Zhotoviteľ zabezpečí primeranú ochranu pre strojné zariadenie od času jeho inštalácie, pokiaľ nebude 
vydaný preberací protokol na dodané zariadenie. Konkrétne, Zhotoviteľ zabezpečí a pripevní 
primerané zakrytie plachtami atď., aby sa zabránilo vnikaniu prachu a špiny jednak počas výstavby, 
ako aj v čase pred uskutočnením konečných stavebných úprav. 
 
Funkčné procesy musia byť vždy regulovateľné a musia byť priebežne nastaviteľné (doladiteľné), ak 
sa neuvádza inak. Elektrotechnické zariadenie musí byť dodané tak, aby sa zabezpečila plne 
automatická prevádzka bez prípadného dozoru nad ňou. Je potrebné, aby obsahovalo všetky potrebné 
bezpečnostné a regulačné súčasti a zariadenia, spolu aj s príslušnými príručkami o prevádzke a 
havarijných situáciách. 
 
Všetky meradlá budú opatrené príslušnými certifikátmi a kalibračnými protokolmi a budú vyhovovať 
Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách 
a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.  

2.4 ODHLUČNENIE 

Návrh Technologických zariadení (ako napr. čerpacia technika, dúchadlá, odvodnenie a zahustenie 
kalu, plynové kompresory a pod.) musí byť zosúladený s ustanoveniami NV SR č. 115/2006 Z. z. o 
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou hluku a NV SR č. 555/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 
115/2006 Z.z. ako aj s Vyhláškou MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a 
pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach 
návrhu na zaradenie prác do kategórií. Pri návrhu sa musí uvažovať s návrhom inštalovaných 
strojov a zariadení tak, aby pracovné profesie prevádzkovateľa neboli zaradené do tretej alebo 
štvrtej kategórie v súvislosti s rizikovým faktorom, ktorý v tomto prípade predstavuje hluk. 
Zhotoviteľ pred kolaudáciou bude zodpovedný na svoje náklady preukázať meraním 
a následným výpočtom, že splnil túto požiadavku Objednávateľa v rámci všetkých pracovísk 
dobudovaných ČOV.  
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2.5 VÝBER MATERIÁLOV 

Všetky materiály začlenené do Diela budú vhodné pre príslušné použitie, budú nové, prvotriednej 
obchodnej kvality, bez nedokonalostí a s garantovanou dlhodobou životnosťou a minimálnou údržbou.  
 
Materiály musia byť vyberané podľa zamýšľaného použitia špeciálnych častí a ich zaťaženia. V 
dôsledku zvýšeného zaťaženia a požiadaviek v oblasti nakladania s odpadovými vodami, náterové 
systémy sú vhodné len za určitých okolností a ich udržiavanie je oveľa nákladnejšie. Preto v prípade 
styku materiálov s odpadovou vodou, ale aj na rozhraní voda/kal vs. vzduch/bioplyn bude použitá 
výlučne nehrdzavejúca oceľ. Zároveň sa musí venovať pozornosť použitiu ocele a jej špecifickej 
odolnosti.  
 
V dôsledku požadovanej pevnosti a väčšej hmotnosti rámy musia mať lesklú konečnú úpravu, budú 
opieskované a žiarovo pozinkované (ponorením do kúpeľa). 
 
Ako všeobecné pravidlo, spojovací a kotviaci materiál, príchytky na rúry, konzoly a závesy potrubí, 
ktoré budú trvale alebo čiastočne ponorené vo vode/kale (rozhranie voda/vzduch prípadne kal/bioplyn) 
musia byť vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ostatné ktoré budú trvalo v suchom prostredí môžu byť 
(okrem kotiev do betónu) dodané žiarovo pozinkované. 
 
Spojovací materiál pre prírubové spoje v  zemi – všetky skrutky a podložky z nerez ocele A2 - 70 a 
matky z mosadzi. Spojovací materiál pre prírubové spoje vo vnútri stavebných objektov – všetky 
skrutky, podložky a matky z nerez ocele A2 - 70. 
 
Nerezová oceľ nesmie byť v kontakte s pozinkovaným materiálom (prípadne každý styk musí byť 
oddelený nevodivou vrstvou), aby nedochádzalo k článkovej korózii. 
 
Pokiaľ je v Osobitných požiadavkách navrhnutý kompozitný materiál napr. pre zábradlia, pôchodzné 
lávky, rošty a pod., komponenty z tohto materiálu vyhotovené na mieru musia byť olemované. 

2.6 OCHRANA PROTI KORÓZII 

Ako všeobecné pravidlo, spojovací a kotviaci materiál, príchytky na rúry, konzoly a závesy potrubí, 
ktoré budú trvale alebo čiastočne ponorené vo vode/kale musia byť vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, 
ostatné ktoré budú trvalo v suchom prostredí môžu byť (okrem kotiev do betónu) dodané žiarovo 
pozinkované. 
 
Spojovací materiál pre prírubové spoje v  zemi – všetky skrutky a podložky z nerez ocele A2 - 70 a 
matky z mosadzi. Spojovací materiál pre prírubové spoje vo vnútri stavebných objektov – všetky 
skrutky, podložky a matky z nerez ocele A2 - 70. 
 
Nerezová oceľ nesmie byť v kontakte s pozinkovaným materiálom (prípadne každý styk musí byť 
oddelený nevodivou vrstvou), aby nedochádzalo k článkovej korózii. 
 
Nátery budú vykonané v súlade s platnými STN, najmä s normou EN ISO 12944. 
 
Pokiaľ je v Osobitných požiadavkách navrhnutý kompozitný materiál napr. pre zábradlia, pôchodzné 
lávky, rošty a pod., komponenty z tohto materiálu vyhotovené na mieru musia byť olemované. 
 
Každá povrchová úprava musí byť ďalej vykonávaná v súlade s návodom na použitie od výrobcu 
(napr. základný náter, teplota pre aplikáciu, úprava povrchu odhrdzovaním, opieskovaním a pod.). 
Všetky pokyny uvedené v tejto kapitole sú záväzné, ako pre stavebnú časť, tak pre 
strojnotechnologickú časť. 
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Ak nie je v jednotlivých položkách konštrukcií popísané inak, musia byť ich časti chránené tak, ako je 
to uvedené v nasledujúcich odsekoch. 

Oceľové potrubia vo vonkajšom prostredí v zemi 

 dve vrstvy dvojzložkovej epoxidovej živice, dvojnásobný asfaltový pás 

Staré oceľové výrobky vo vnútri budov 

 otryskanie SA 2.5 alebo SA 3, jeden náter základového zinku, jeden náter dvojzložkovej 
epoxidovej živice, dve vrstvy alkydovej živice po montáži 

Stará liatina vo vnútri budov 

 ľahké očistenie, jedna vrstva dvojzložkovej epoxidovej živice, dve vrstvy alkydovej živice po 
montáži  

Oceľové časti zabetónované 

 Otryskanie SA 2.5 alebo SA 3 

Hliníkové časti zabetónované 

 brúsenie a odmastenie, dve vrstvy epoxidechtového náteru 

Podpery umiestnené v betóne 

 Epoxidechtový náter. 

Nerezová oceľ 

 Bez náteru. Oceľ 17 240, DIN 1.4301 alebo ekvivalent 

2.7 ŽIAROVÉ ZINKOVANIE 

Žiarovo pozinkovaný materiál bude po vybratí z galvanizačného kúpeľa hladký povrch bez hrubých 
nedokonalostí. Okraje budú čisté a povrchy lesklé.  
 
Protikorózna úprava častí príslušenstva zariadenia (napr. čerpadlá, kompresory, motory, prevodovky a 
hydraulické jednotky) musí byť upravená rovnako ako úprava ich hlavných agregátov. Alternatívne, 
musí byť použitá tá istá metóda ochrany proti korózii.  

2.8 OTVORENÉ ROŠTOVÉ PODLAHY A SCHODY 

Pokiaľ v Osobitných požiadavkách nie je uvedené inak, otvorená roštová podlaha bude s 
obdĺžnikovými očkami a nekĺzavého povrchu a bude vyhotovená z kompozitných olemovaných 
materiálov.  Tieto podlahy budú spĺňať relevantnú STN a bude podliehať schváleniu SD.  
 
Všetky podlahy budú dimenzované tak, aby uniesli zaťaženie min. 200  kg/m2 na pole a budú 
vybavené obrubníkom na okraji chodníkov.  
 
Schody budú dimenzované, vyrobené a zostrojené tak, aby uniesli zaťaženie min. 200 kg/m2. 
Nástupnice budú s otvorenými očkami, pripevnené na schodnici, nie priamo na betón.  
 
Schody budú takisto vyhotovené z kompozitného materiálu vyrobené mimo staveniska vo výrobe a 
budú zahŕňať schodnice podopierajúce nástupnice schodov a budú dodané kompletné so zábradliami a 
stĺpikmi. 
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2.9 ZÁBRADLIA A REBRÍKY 

Ak nie je uvedené inak v Osobitných požiadavkách, všetky zábradlia budú z nehrdzavejúcej ocele, 
prípadne z kompozitových materiálov a budú konštruované a vyrobené v súlade s požiadavkami STN 
a inej aplikovateľnej legislatívy o bezpečnostných požiadavkách.  
 
Všetky rebríky, schody alebo iné otvory budú chránené zábradliami, spôsobom vyhovujúcim 
požiadavkám relevantných STN. Prístup k rebríkom alebo otvorom bude chránený dvomi 
pozinkovanými zavesenými reťazami, ktoré budú pripevnené na jednom konci a odpojiteľné na 
druhom konci.  
 
Rebríky budú vyrobené z nerezovej oceli alebo z kompozitových materiálov, v dielňach po výrobe 
podľa Osobitných požiadaviek. Prierez a vzdialenosti schodníc budú dodržiavať požiadavky 
relevantnej STN a inej aplikovateľnej legislatívy o bezpečnosti a budú vybavené prírubami a prevŕtané 
pre montáž na stenu na oboch koncoch. Všetky rebríky vyššie ako 5 m budú opatrené bezpečnostnými 
klietkami podľa STN 74 3282 alebo budú rebríky rozdelené mezipodestou spôsobom vyhovujúcim 
požiadavkám relevantných STN. 

2.10 ZDVÍHACIE ZARIADENIA 

Zdvíhacie zariadenia s prevodom a súvisiace zariadenia budú spĺňať relevantné STN. Zhotoviteľ je 
povinný vykonať revízne skúšky na všetky zdvíhacie zariadenia.  
 
Pokiaľ v Osobitných požiadavkách nie je uvedené inak, pojazdné žeriavy budú ručne alebo elektricky 
ovládané a budú zahŕňať pojazdný most, žeriavový vozík a kladkostroj, elektrický motor, prevodovku 
a strojné zariadenie, inštrukcie pre prevádzku a údržbu a všetky ostatné potrebné položky ako skrutky, 
tlmiče nárazov, upevňovacie prvky atď. 
 
Žeriavy, ak sú elektricky ovládané, budú dodané kompletné s plochými káblami na valčekových 
závesoch, s ovládacími prvkami, prevodovkami a motormi zabezpečujúcimi rýchlosť v oboch 
horizontálnych smeroch 15 m/min. Zdvíhacia rýchlosť bude približne 2 m/min s posúvacou 
rýchlosťou 0.2 m/min.  
 
Pokiaľ v Osobitných požiadavkách nie je uvedené inak, elektrické žeriavy budú ovládané z podlahy 
mobilným tlačidlovým hlavným ovládačom, alebo kladkostrojom na ovládanie pohybov vo všetkých 
smeroch a všetkých rýchlostiach.  
 
Súčasťou dodávky budú revízne knihy zariadení a statické výpočty pre žeriavové dráhy. Pred 
uvedením do prevádzky všetky zdvíhacie zariadenia budú skontrolované technickou inšpekciou a SD. 
 
Pokiaľ sa na inštaláciu strojov a zariadení majú použiť existujúce zdvíhacie zariadenia (napr. pri 
výmene strojov a zariadení), tie musia byť funkčné a bezpečné. Objednávateľ je povinný poskytnúť 
Zhotoviteľovi revízne správy o všetkých týchto zariadeniach. Zhotoviteľ nezačne práce skôr ako 
obdrží tieto revízne správy od Objednávateľa. 
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3. POTRUBIA A UZATVÁRACIE ZARIADENIA 

3.1 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 

Všetky potrubia a montážne časti vybrané na základe tejto zmluvy musia vyhovovať príslušným STN, 
musia byť kruhového prierezu a jednotnej hrúbky bez usadenín, zvlnenia, zvetralín a iných chýb a 
musia byť konštruované a vhodné pre uvedené prevádzkové médiá tlaky a teploty. 
 
Potrubia budú dodané a inštalované kompletne so všetkými prírubami, spojkami, závesnými 
systémami spojov, kotvami, kotevnými skrutkami, kotevnými vložkami v betóne, expanznými 
kotvami, prírubovými tesneniami, prírubovými svorníkmi a maticami, podperami potrubia, fittingmi 
do steny, slepými prírubami, spojmi, príslušenstvom a materiálmi, ktoré sú uvedené na výkresoch 
alebo sú požadované pre riadne inštalovanie a prevádzku potrubia. 
 
Potrubia budú usporiadané spôsobom, ktorý umožní ľahkú demontáž potrubí a iných položiek 
strojného zariadenia. 
 
Expanzné a demontážne spoje budú s dvojitými prírubami. Demontážne spoje budú schopné vydržať 
celkové napäťové zaťaženia od maximálneho tlaku vyskytujúceho sa v potrubiach.  
 
Pre ľahkú demontáž všetkých čerpadiel budú použité prírubové spoje v sacom aj výtlačnom potrubí a 
usporiadanie spojov voči stavebným konštrukciám budú pružné. 
 
Všetky potrubia budú primerane podopreté. Pri prechode potrubia cez stenu sa dodá aj priechodka 
a pripájacia príruba. Konečné výstupné spojenie potrubia sa bude zhodovať so spojovacím bodom 
vonkajšieho výtlačného potrubia.  
 
Potrubné rozvody a ich uchytenie bude vykonané tak aby neprenášali dodatočné zaťaženie na hrdlá 
zariadení, čerpadiel atď.  
 
Potrubné trasy sa musia uzemniť v súlade s požiadavkami STN tak aby nedochádzalo k prenosu 
statickej elektriky z jednotlivých častí na ďalšie. Prírubové spoje sa musia vodivo prepojiť v zmysle 
STN.    
 
Po ukončení montáže/pokládky všetky potrubia budú vyskúšané v zmysle platných predpisov 
a požiadaviek STN so zreteľom na prevádzkové médium. Rozsah skúšok a prevedenie skúšok 
zhotoviteľ predloží písomne SD v prípade potreby na TI na schválenie. Súčasťou postupu skúšok budú 
aj potrebné bezpečnostné opatrenia počas tlakovej skúšky. O priebehu a výsledku skúšok sa spíše 
zápis ktorý potvrdia všetci zúčastnení svojím podpisom. V prípade neúspešnej skúšky sa písomne 
dohodne opakovaná skúška vrátene podmienok. 

3.2 POTRUBIA 

3.2.1 Potrubia z tvárnej liatiny 

Potrubia z tvárnej liatiny budú spĺňať požiadavky uvedené vo zväzku 3 časť 2 týchto SP. 
 
Tvarovky, ako kolená, T-kusy a redukčné kusy budú v súlade s príslušnými slovenskými normami. 
Hrúbka steny bude min. rovná hrúbke priamych kusov. 
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3.2.2 Potrubia z nehrdzavejúcej ocele 

Potrubia z nehrdzavejúcej ocele budú spĺňať požiadavky uvedené vo zväzku 3 časť 2 týchto SP. 
 
Tvarovky, ako napr. kolená, T-kusy a redukčné kusy budú v súlade s príslušnými slovenskými 
normami. Hrúbka steny bude min. rovná hrúbke priamych kusov. 
 
Prírubové spojenia budú, ak nie je inak špecifikované, s navarenými lemovými krúžkami a otočnými 
prírubami. Rozstupová kružnica skrutkových otvorov, počet skrutiek a rozmery skrutiek budú v súlade 
s príslušnou STN. Ako točivé príruby sa môžu použiť buď nerezové, hliníkové resp. plastové 
s výstužným kovovým prstencom vo vnútri.  
 
POZOR: Pre nerezové potrubné rozvody nie je dovolené použiť točivé príruby alebo spojovací 
materiál z pozinkovaných materiálov. Taktiež nie je možné spájať nerez s iným materiálom, 
napr. pri kotvení nerezových trubiek zábradlí do betónu a pod. treba používať aj kotevné kusy 
nerezové. 

3.2.3 Potrubia pre tlakový rozvod vzduchu 

Pre distribúciu tlakového vzduchu musí byť dodané potrubie z nehrdzavejúcej ocele min. triedy AISI 
304 a uzatváracie armatúry musia byť vo vyhotovení medziprírubových uzatváracích klapiek 
v nasledovnom materiálovom prevedení: telo sivá liatina s výstielkou z elastomeru, disk a vreteno z 
nerezovej ocele. 

Pokiaľ to umožňuje použitý aeračný systém, vzduchové distribučné potrubia musia byť vystrojené aj 
armatúrami, ktoré zabezpečia znižovanie nárastu tlakových strát na prevzdušňovacích elementoch 
počas ich dlhodobej prevádzky (napr. systém rozprašovania kyseliny mravčej do privádzaného 
tlakového vzduchu). 

3.2.4 Plastové potrubia 

Plastové potrubia budú spĺňať požiadavky uvedené vo zväzku 3 časť 2 týchto SP. 

3.2.5 Sklolaminátové potrubia 

Potrubia zo sklolaminátu budú spĺňať požiadavky uvedené vo zväzku 3 časť 2 týchto SP. 

3.3 VENTILY A ARMATÚRY 

Ventily a iné uzatváracie armatúry budú dodané v súlade s príslušnými ustanoveniami STN 
a s certifikátom akosti 2.2 a v odôvodnených prípadoch 3.1B. 
 
Materiálové prevedenie uzatváracích armatúr bude vyhovovať pracovným podmienkam a látke podľa 
príslušných ustanovení STN - tvárna liatina min. GGG 40, vonkajšia povrchová úprava – ťažká 
protikorózna ochrana s vrchným modrým náterom, vnútorná povrchová úprava – epoxidové živičné 
slinovanie minimálnej hrúbky 250 mikrometrov podľa GSK, armatúry – plnoprietokové. 
 
Ventily a armatúry budú mať rovnaké DN ako potrubia, na ktoré sú namontované. Budú mať príruby 
podľa príslušnej slovenskej normy a budú schopné vydržať rovnaké skúšobné tlaky, ako potrubie, na 
ktorom sú inštalované. 
 
Ventily a armatúry budú mať identifikačné značky a/alebo štítky v súlade s príslušnými slovenskými 
normami. 
 
Montáž a aplikácia ventilov a armatúr bude v súlade s pokynmi a požiadavkami výrobcov. 
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Poistné ventily budú nastavené na skúšobných stoliciach výrobcu resp. oprávnenou organizáciou 
a označené štítkom o skúšobnom/otváracom tlaku. Poistné ventily budú dodané s certifikátom ako je 
uvedené vyššie a naviac s protokolom o nastavení otváracieho tlaku. 

3.4 MAGNETICKO-INDUKČNÉ PRIETOKOMERY  

Magneticko-indukčný prietokomer je meradlo zabudované v potrubí, ktoré meria na základe 
elektromagnetickej indukcie, kde napätie je úmerné rýchlosti prietoku. Zariadenie pozostáva zo 
snímača prietoku a prevodníka s displejom. Výstelka prietokomera je z tvrdenej gumy, alebo 
polypropylénu. V miestach, kde hrozí zatopenie prístroja bude použité zariadenie v delenej inštalácii 
(prevodník je umiestnený na suchom mieste). V prípade potreby bude navrhnuté zariadenie na meranie 
a vyhodnocovanie prietoku oboma smermi.. Možnosť prenosu meraných údajov do velína. Súčasťou 
dodávky je kalibračný  protokol, aby bolo možné meradlo použiť aj pre fakturačné účely. 
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4. ČERPADLÁ A MIEŠADLÁ 

4.1 VŠEOBECNE 

Konštrukcia čerpadiel a miešadiel musí spĺňať všetky bezpečnostné smernice a požiadavky 
relevantných STN. Všetky odstredivé čerpadlá majú byť rovnakej výrobnej značky okrem ponorných 
kalových čerpadiel na žumpové vody. V prípade, že sú ponúknuté varianty, všetky z nich musia byť 
rovnakej značky. Všetky inštalované miešadlá musia byť rovnakej výrobnej značky. 
 
Čerpadlá s nelimitovaným tlakom (objemového typu) budú vybavené tlakovým bezpečnostným 
zariadením.  
 
Čerpadlá, ktoré nie sú odolné proti suchému chodu, musia byť chránené voči poškodeniu vhodnými 
prostriedkami a budú opatrené snímačmi proti prehriatiu a vniknutiu vlhkosti do elektromotora.  
 
Ponorné čerpadlá na odpadovú vodu musia mať účinné tesnenie medzi špirálovou komorou a obežným 
kolesom. Ponorné čerpadlá budú vybavené mechanickými upchávkami, budú samostatné, kontinuálne 
hydrodynamicky mazané a lakované tesniace čelá. Ponorné čerpadlá umiestnené v mokrých komorách 
budú napájané prostredníctvom špeciálnych káblov dodaných spolu s čerpadlom vhodných pre mokrú 
inštaláciu a trvalé uloženie vo vode. Toto vedenie bude dostatočne dlhé nato, aby umožnilo pohodlnú 
lokálnu manipuláciu s čerpadlom, bez potreby rozpojovania v svorkovnicovej skrini.  
 
Čerpadlá na odpadovú vodu inštalované v suchej komore musia mať aj  možnosť ponorenia v prípade, 
že počas prevádzky môže dôjsť k zatopeniu  čerpacej stanice. Musia mať účinné tesnenie medzi 
špirálovou komorou a obežným kolesom. Čerpadlá budú vybavené mechanickými upchávkami, budú 
samostatné, kontinuálne hydrodynamicky mazané a lakované tesniace čelá. Čerpadlá budú napájané 
prostredníctvom špeciálnych káblov dodaných spolu s čerpadlom vhodných aj pre mokrú inštaláciu 
a trvalé uloženie vo vode. Toto vedenie bude dostatočne dlhé nato, aby umožnilo pohodlnú lokálnu 
manipuláciu s čerpadlom, bez potreby rozpojovania v svorkovnicovej skrini. 
 
Návrh čerpadla musí zohľadňovať vlastnosti čerpaného média (napr. surová odpadová voda, kal, 
hydrozmes piesku a vody) vrátane návrhu priechodnosti obežného kolesa čerpadla, pričom sa musia 
brať do úvahy predchádzajúce stupne čistenia na ČOV. 
 
Musia byť použité len materiály vhodné z hľadiska korózie a oteru. Ak sú použité odlišné materiály, 
musí sa zamedziť elektrolytickej korózii.  
 
Ponorené ložiská závitovkových čerpadiel alebo vertikálnych čerpadiel inštalovaných v mokrom 
prostredí musia byť mazané špeciálnym mastiacim zariadením.  
 
Reťaze a spúšťacie tyče ponorných čerpadiel budú tvoriť súčasť dodávky a musia byť z 
nehrdzavejúcej ocele, pokiaľ nebude špecifikované inak. Reťaze musia byť kalibrované tak, aby sa 
mohli vložiť priamo do zdvíhacieho zariadenia. 
 
Čerpadlá a miešadlá musia byť nainštalované tak, aby umožnili prevádzku a servis v súlade s 
požiadavkami predpisov BoZP. 
 
Vodotesnosť: V suchom prostredí inštalované čerpadlá musia byť skúšané na tesnosť s tlakom o 100% 
vyšším, než prevádzkový tlak, alebo inými vhodnými ekvivalentnými prostriedkami podľa príslušnej 
STN.  
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Pripojenie potrubia: Pripojenia potrubí pre čerpadlá s tlakom do 0.4 MPa musia mať prírubu podľa 
slovenských noriem.  
Vyváženie: Všetky rotujúce časti musia byť dynamicky vyvážené.  
 
Prevádzka: Čerpadlá musia vyhovovať všetkým projektovaným prevádzkovým podmienkam.  
 
Komponenty: Všetky komponenty musia umožniť ich generálnu opravu a všetky výmenné časti musia 
byť pohotovo k dispozícii. Dodávka bude taktiež zahrňovať príručku údržby a opráv a inú podrobnú 
dokumentáciu.  

4.2 ODSTREDIVÉ KALOVÉ ČERPADLÁ 

Ponorné kalové čerpadlá na žumpové vody 
 
Čerpadlá budú v prevedení do mokrej komory. Bude sa jednať o jednostupňové odstredivé kalové 
čerpadlá. 
 
Čerpadlá budú vybavené dvomi mechanickými upchávkami v tandemovom usporiadaní alebo budú 
zlúčené do dvojitej kazetovej upchávky. Tento tesniaci systém bude fungovať v zásobníku oleja, ktorý 
zabezpečuje hydrodynamické mazanie tesniacich čiel. 
 
Pohon čerpadla bude trojfázovým asynchrónnym motorom, vybaveným bimetalovou tepelnou 
ochranou alebo teplotnými snímačmi vo vinutiach s vyhodnocovacou jednotkou. Krytie motora IP 68, 
trieda tepelnej izolácie F (155 °C). Motor bude pripojený na elektrorozvody pomocou pripojovacieho 
vedenia. Toto vedenie bude dostatočne dlhé tak, aby umožnilo pohodlnú lokálnu manipuláciu 
s čerpadlom bez nutnosti rozpojovania v svorkovnicovej skrini. Motor musí byť vhodný pre trvalý 
alebo prerušovaný chod (minimálny počet štartov 15x/hod).  
 
Typ obežného kolesa – drviace. 
 
Čerpadlo bude v prevedení pre vertikálnu inštaláciu na pätkové koleno, vrátane vodiacich tyčí. 
Inštalácia na vodiacich tyčiach umožní vyňatie, nasadenie a fixáciu čerpadla do prevádzkyschopnej 
pozície pri naplnenej nádrži bez nutnosti nádrž vopred vyčerpať. Zdvíhacia reťaz a káble budú pri 
prevádzke zabezpečené tak, aby nemohli vniknúť do obežného kola. Zdvíhacia reťaz bude ukončená 
pod montážnym poklopom čerpadla alebo pod pätkou zdvíhacej konzoly. 
 
Súčasťou čerpadla je liatinové pätkové koleno, montážna sada pätkového kolena, vodiace tyče, horný 
držiak vodiacich tyčí, montážna sada horného držiaku vodiacich tyčí. 
 
Čerpadlá budú vybavené kompletným systémom regulácie hladiny s automatickým zapínaním a 
vypínaním čerpadla. 
 
Čerpadlá budú opatrené snímačmi vniknutia vlhkosti do elektromotora, resp. kontrolného priestoru 
a vyhodnocovacími jednotkami.  
 
Materiálové prevedenie: 
teleso motoru, pätkové koleno, hydraulika - sivá liatina 
obežné koleso - oteru odolný materiál alebo povrch obežného kolesa vybavený špeciálnym oteru 
odolným náterom 
hriadeľ, rotor, vodiace tyče, kotevné skrutky, držiak vodiacich tyčí, vodiace tyče a reťaze - 
nehrdzavejúca oceľ 
mechanické upchávky – karbid wolfrámu alebo karbid kremíka 
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Ponorné kalové čerpadlá 
 
Čerpadlá budú v prevedení do mokrej komory. Bude sa jednať o jednostupňové odstredivé kalové 
čerpadlá. 
 
Čerpadlá budú vybavené dvomi mechanickými upchávkami v tandemovom usporiadaní alebo budú 
zlúčené do dvojitej kazetovej upchávky. 
 
Čerpadlá budú opatrené snímačmi vniknutia vlhkosti do elektromotora, resp. kontrolného priestoru 
a vyhodnocovacími jednotkami.  
 
Pohon čerpadla bude trojfázovým asynchrónnym motorom, vybaveným bimetalovou tepelnou 
ochranou alebo teplotnými snímačmi vo vinutiach s vyhodnocovacou jednotkou. Krytie motora IP 68, 
trieda tepelnej izolácie F (155 °C). Motor bude pripojený na elektrorozvody pomocou pripojovacieho 
vedenia. Toto vedenie bude dostatočne dlhé tak, aby umožnilo pohodlnú lokálnu manipuláciu 
s čerpadlom bez nutnosti rozpojovania v svorkovnicovej skrini. Motor musí byť vhodný pre trvalý 
alebo prerušovaný chod (minimálny počet štartov 15x/hod) a v prípade potreby bude navrhnutý na 
prácu s frekvenčným meničom.  
 
Typ obežného kolesa – kanálové, otvorené alebo polootvorené.  
 
Čerpadlo bude v prevedení pre vertikálnu inštaláciu na pätkové koleno, vrátane vodiacich tyčí. 
Inštalácia na vodiacich tyčiach umožní vyňatie, nasadenie a fixáciu čerpadla do prevádzkyschopnej 
pozície pri naplnenej nádrži bez nutnosti nádrž vopred vyčerpať. Zdvíhacia reťaz a káble budú pri 
prevádzke zabezpečené tak, aby nemohli vniknúť do obežného kola. Zdvíhacia reťaz bude ukončená 
pod montážnym poklopom čerpadla alebo pod pätkou zdvíhacej konzoly. 
 
Súčasťou čerpadla je liatinové pätkové koleno, montážna sada pätkového kolena, vodiace tyče, horný 
držiak vodiacich tyčí, montážna sada horného držiaku vodiacich tyčí. 
 
Čerpadlá osadené do čerpacích staníc na stokovej sieti budú vybavené preplachovacím ventilom, ktorý 
umožní zamiešanie sedimentu v čerpacej nádrži pred začiatkom vlastného čerpania, alebo iným 
vhodným zariadením, ktoré zabezpečí pravidelné samočistenie čerpacej nádrže. Na výtlačných 
potrubiach budú osadené guľové spätné klapky. Min. DN výtlačného potrubia je DN 80 mm. 
 
Materiálové prevedenie: 
teleso motoru, pätkové koleno, hydraulika - sivá liatina 
obežné koleso - oteru odolný materiál alebo povrch obežného kolesa vybavený špeciálnym oteru 
odolným náterom 
hriadeľ, rotor, vodiace tyče, kotevné skrutky, držiak vodiacich tyčí, vodiace tyče a reťaze - 
nehrdzavejúca oceľ 
mechanické upchávky – karbid wolfrámu alebo karbid kremíka 
 
Kalové čerpadlá v suchom prevedení 
 
Čerpadlá budú v prevedení do suchej komory, s možnosťou ponorenia v prípade, že môže dôjsť 
k zatopeniu čerpacej stanice. Bude sa jednať o jednostupňové odstredivé kalové čerpadlá. 
 
Čerpadlá budú vybavené dvomi mechanickými upchávkami v tandemovom usporiadaní alebo budú 
zlúčené do dvojitej kazetovej upchávky. 
 
Čerpadlá budú opatrené snímačmi vniknutia vlhkosti do elektromotora, resp. kontrolného priestoru 
a vyhodnocovacími jednotkami.  
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Pohon čerpadla bude trojfázovým asynchrónnym motorom, vybaveným bimetalovou tepelnou 
ochranou alebo teplotnými snímačmi vo vinutiach s vyhodnocovacím relé. Krytie motora IP 68, trieda 
tepelnej izolácie F (155 °C). Motor bude pripojený na elektrorozvody pomocou pripojovacieho 
vedenia. Toto vedenie bude dostatočne dlhé tak, aby umožnilo pohodlnú lokálnu manipuláciu 
s čerpadlom bez nutnosti rozpojovania v svorkovnicovej skrini. Motor musí byť vhodný pre trvalý 
alebo prerušovaný chod (minimálny počet štartov 15x/hod) a v prípade potreby bude navrhnutý na 
prácu s frekvenčným meničom.  
Motor musí byť dostatočné chladený s povrchovým chladením a v prípade potreby vybavený 
nezávislým chladiacim okruhom. 
 
Typ obežného kolesa – kanálové, otvorené alebo polootvorené.  
 
Čerpadlo bude v prevedení pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu na podstavec (podstavec bude 
súčasťou čerpadla). V prípade vertikálnej inštalácie bude podstavec obsahovať aj sacie koleno. 
 
Materiálové prevedenie: 
teleso motoru, hydraulika - sivá liatina 
obežné koleso - oteru odolný materiál alebo povrch obežného kolesa vybavený špeciálnym oteru 
odolným náterom 
hriadeľ, rotor, vodiace tyče, kotevné skrutky, držiak vodiacich tyčí, vodiace tyče a reťaze - 
nehrdzavejúca oceľ 
mechanické upchávky – karbid wolfrámu alebo karbid kremíka 

4.4 ZÁVITOVKOVÉ ČERPADLÁ SUROVÝCH ODPADOVÝCH VÔD 

Čerpadlá konštruované na dopravu silne znečistených vôd s obsahom väčších pevných aj vláknitých 
nečistôt, predovšetkým na čerpanie splaškov. Pracujú na princípe čiastočne ponoreného rotora so 
závitovkou otáčajúceho sa v žľabe. Čerpadlo naberá vodu do priestorov tvorených stenami závitovky 
a žľabu a vynáša ju od prítokovej hladiny na úroveň výtokovej hladiny. 
 
Závitovkové čerpadlá pozostávajú zo závitovkového rotora nakloneného zhruba 30 až 40 stupňov od 
horizontálnej roviny, ktorý je umiestnený v polvalcovom žľabe a na oboch koncoch uložený 
v ložiskách. Rotor je tvorený dutým hriadeľom s prírubami, na ktorom sú navarené listy dvoj alebo 
trojchodej závitovky. Na hornom konci je rotor opatrený čapom pre jeho uloženie v ložisku 
a uchytenie spojky. Na dolnom konci je ukončený čapom, s vymeniteľným puzdrom. Použité ložiská 
musia vyrovnávať axiálno radiálne sily a musia byť mazané tukom. Dolné ložisko musí byť klzné, 
slúži pre zachytenie radiálnej zložky sily a umožňuje svojou konštrukciou čiastočné vychýlenie telesa 
ložiska. Mazanie klzných plôch v dolnom ložisku sa deje automaticky centrálnym mazacím prístrojom 
s elektrickým pohonom, ktorý je prepojený s telesom ložiska tlakovým potrubím. Proti vnikaniu 
nečistôt z kvapaliny musí byť ložiskový priestor chránený vhodným tesnením.  
 
Materiálové prevedenie čerpadla a žľabu – oceľ tr.11. Motor musí byť v prevedení pre frekvenčný 
menič. 

4.5 AT STANICA PREVÁDZKOVEJ VODY 

Automatická tlaková stanica bude slúžiť pre zásobovanie ČOV prevádzkovou (úžitkovou) vodou. ATS 
je navrhnutá ako plno automatická, kompaktná jednotka s vertikálnymi vysokotlakovými 
celonerezovými čerpadlami, ktoré pracujú paralelne a sú osadené spoločne s rozvádzačom na 
oceľovom ráme. Súčasťou dodávky budú nerezové potrubné rozvody pre vyústenie čerpadiel do 
spoločného sania a výtlaku ukončeného prírubou. Každé čerpadlo bude na saní a výtlaku osadené 
uzatváracou armatúrou a na výtlaku tiež spätnou klapkou. Spoločné sacie potrubie bude vybavené 
manometrom. Na spoločnom výtlačnom potrubí bude osadená riadiaca membránová tlaková nádoba, 
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manometer a tlakový snímač pre snímanie koncového tlaku. Od snímača tlaku bude pomocou 
frekvenčných meničov, ktoré sú súčasťou dodávky ATS, riadený požadovaný konštantný tlak 
v systéme.  Rozvádzač bude obsahovať riadiaci systém s grafický displejom a ovládacím panelom. 
Ten bude okrem  regulácie čerpadiel sledovať a zabezpečovať aj chod, poruchy, nadprúdovú a tepelnú 
ochranu, blokovanie čerpadiel proti chodu na sucho, ďalšie dôležité údaje pre chod ATS, a tiež bude 
umožňovať diaľkovú signalizáciu. Súčasťou dodávky bude tiež tlaková nádoba s príslušenstvom. 

4.6 VRTUĽOVÉ ČERPADLÁ 

Horizontálne vrtuľové ponorné čerpadlá budú slúžiť pre malé dopravné výšky v prevedení do mokrej 
komory, poháňané cez čelnú prevodovku alebo priamo motorom. Čerpanie média zabezpečuje vrtuľa 
s troma pevnými, vlákna odpudzujúcimi lopatkami. 
 
Čerpadlá budú vybavené dvomi mechanickými upchávkami v tandemovom usporiadaní alebo budú 
zlúčené do dvojitej kazetovej upchávky. Tento tesniaci systém bude fungovať v zásobníku oleja, ktorý 
zabezpečuje hydrodynamické mazanie tesniacich čiel. 
 
Čerpadlá budú opatrené snímačmi vniknutia vlhkosti do elektromotora, resp. kontrolného priestoru 
a vyhodnocovacími jednotkami. 
 
Pohon čerpadla bude trojfázovým asynchrónnym motorom, vybaveným bimetalovou tepelnou 
ochranou alebo teplotnými snímačmi vo vinutiach s vyhodnocovacou jednotkou. Krytie motora IP 68, 
trieda tepelnej izolácie F (155 °C). Motor bude pripojený na elektrorozvody pomocou pripojovacieho 
vedenia. Toto vedenie bude dostatočne dlhé tak, aby umožnilo pohodlnú lokálnu manipuláciu 
s čerpadlom bez nutnosti rozpojovania v svorkovnicovej skrini. Motor musí byť vhodný pre trvalý 
alebo prerušovaný chod (minimálny počet štartov 15x/hod) a v prípade potreby bude navrhnutý na 
prácu s frekvenčným meničom.  
 
Vrtuľové čerpadlá budú vybavené potrubným nadstavcom na jednoduchú inštaláciu priamo do 
potrubia. Každé čerpadlo bude vybavené spúšťacím a zdvíhacím zariadením . Vodiace tyče vyrobené z 
profilov z nehrdzavejúcej ocele budú použité na vedenie čerpadla pri spúšťaní a vyťahovaní. 
 
Materiálové prevedenie: 
- teleso motoru vrtuľového čerpadla - sivá liatina 
- hriadeľ, rotor, vrtuľa čerpadla, spúšťacie a zdvíhacie zariadenie - nehrdzavejúca oceľ 
- mechanické upchávky – karbid wolfrámu alebo karbid kremíka 

4.7 PONORNÉ MIEŠADLÁ 

Jednotky hnacích motorov budú určené pre trvalú prevádzku. Všetky komponenty budú schopné 
renovácie počas generálnej opravy a všetky výmenné komponenty budú pohotovo dostupné. Motor a 
obežné kolo budú tvoriť kompletnú ucelenú jednotku, vhodnú pre prevádzku v ponorenom stave. 
Pomalobežné miešadlá budú poháňané cez čelnú prevodovku.  
 
Obežné kolesá budú konštruované ako samočistiace a s minimálnou rýchlosťou 0,3 m/s, ak nie je 
uvedené inak, budú inštalované blízko dna nádrže, aby sa zamedzilo zahusťovaniu kalu.  
 
Mechanické tesnenie hriadeľa budú dve nezávislé tesnenia v olejovom kúpeli, aby sa dosiahla 
zdvojená bezpečnosť. Jednotka bude vybavená detektorom netesnosti a snímačmi teploty alebo 
tepelnými spínačmi vo vinutiach statora. Snímače budú dodané s potrebnými vyhodnocovacími 
zariadeniami, ktoré zastavia miešadlo v prípade, že kvapalina prenikne do puzdra statora a v prípade 
prehriatia.  
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Pohon čerpadla bude trojfázovým asynchrónnym motorom. Krytie motora IP 68, trieda tepelnej 
izolácie F (155 °C). Motor bude pripojený na elektrorozvody pomocou pripojovacieho vedenia. Toto 
vedenie bude dostatočne dlhé tak, aby umožnilo pohodlnú lokálnu manipuláciu s miešadlom bez 
nutnosti rozpojovania v svorkovnicovej skrini. Pri návrhu výkonu miešadiel musia byť zohľadnené 
vlastnosti premiešavaného média (koncentrácia sušiny kalu). Motor musí byť vhodný pre trvalý alebo 
prerušovaný chod (minimálny počet štartov 15x/hod). 
 
Každé miešadlo bude vybavené spúšťacím a zdvíhacím zariadením . Vodiace tyče vyrobené z profilov 
z nehrdzavejúcej ocele budú použité na vedenie miešadla pri spúšťaní a vyťahovaní. Ponorné miešadlá 
sa zaistia automaticky vo vopred určenej pozícii a tiež musia umožniť ich nastavenie výškové a 
smerové vo vertikálnej i v horizontálnej rovine. 
 
Reťaze z mäkkej ocele, pripevnené na vrch miešadiel v pravom geometrickom bode, budú použité na 
zdvíhanie a spúšťanie. Súčasťou dodávky musia byť aj originálne objímky, ktoré sú pevne uchytené na 
prívodný elektrický kábel a posuvne na vyťahovacie lanko. Elektrický kábel musí byť nad vodnou 
hladinou uchytený sieťovým závesom. 
 
Materiálové prevedenie: 
- teleso motoru miešadla - sivá liatina 
- vrtuľa miešadla – nehrdzavejúca oceľ  
- hriadeľ, rotor, spúšťacie a zdvíhacie zariadenie - nehrdzavejúca oceľ 
- mechanické upchávky – karbid wolfrámu alebo karbid kremíka 
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5. ZARIADENIA HRUBÉHO PREDČISTENIA ODPADOVÝCH 
VÔD 

5.1 AUTOMATICKÁ STANICA PRE AKUMULAČNÚ STANICU ŽUMPOVÝCH 
VÔD  

Pred zahájením odberu žumpových vôd sa oprávnený dovozca identifikuje čipovou kartou. Po celú 
dobu vyprázdňovania vozu bude meraný a sumarizovaný objem OV, merané pH, teplota a vodivosť 
vypúšťaných odpadových vôd. Uzáver s pohonom sa automaticky uzavrie pri prekročení zmluvných 
hodnôt (objem a kvalita vypúšťaných OV). Všetky dáta pri odbere musia byť zaznamenávané 
v riadiacej jednotke tejto stanice a prenášané do riadiaceho systému ČOV. Zaznamenané dáta musia 
byť spracované do zostav zahrňujúc objem, kvalitu, evidenciu odberov, evidenciu pôvodcu resp. 
zmluvného dovozcu a následnú fakturáciu. Riadiaci systém musí umožňovať nastaviť pre každého 
zmluvného dovozcu žumpových vôd vlastné parametre pre odber žumpových vôd a jeho identifikačné 
údaje. Po každom odbere je dodávateľovi vytlačené potvrdenie s údajmi o vypustení odpadových vôd 
(minimálne  objem vôd) a zároveň odberná trasa je automaticky prepláchnutá úžitkovou vodou. 
 
Vystrojenie stanice: 

 prípojný bod na potrubí pre automatický preplach vodou s ventilom automatického preplachu 
 uzavretá nerezová odberná potrubná trasa min. profilu DN 100 a potrebnej dĺžky 
 meranie objemu trvale zaplaveným indukčným prietokomerom (identifikácia prázdneho 

potrubia) 
 uzáver s pohonom a riadiacim ventilom (pri výpadku napätia ostáva vždy uzavretý) 
 modul identifikácie dovozcu s grafickým displejom, klávesnicou, čítačkou čipových kariet, 

tlačiarňou pre tlač potvrdení dodávateľovi s vyznačením druhu a pôvodu odpadovej vody, 
množstva, deň a hodina odberu a meraných hodnôt 

 obslužný SW v slovenskom/českom jazyku s možnosťou exportu podrobných podkladov pre 
fakturáciu 

 možnosť nastavenia predplateného kreditu pre dodávateľa/dovozcu odpadových vôd 
 meranie prietoku, pH, vodivosti, teploty 
 USB modul pre pripojenie USB disku alebo iného dátového úložiska s kompatibilným 

rozhraním pre stiahnutie údajov 
 dodávka technológie s možnosťou umiestnenia v uzavretej budove, alebo z zateplenom 

kontajneri 
 zariadenie pre temperovanie a vzduchotechnika (nútené vetranie – ventilátor) 
 prevodníky pre prepojenie s riadiacim systémom (RS-485, alebo ETHERNET, alebo WiFi, 

alebo GPRS – podľa kompatibility s centrálnym riadiacim systémom ČOV) 
 pamäť min pre 20 000 dodávok 
 napájanie 240 V/50 Hz 

5.2 ZARIADENIE NA ŤAŽENIE ŠTRKU A PIESKU  

Zariadenie slúži na vyberanie štrku a piesku usadeného v lapači štrku na prítoku do ČOV.  Zariadenie 
na ťaženie štrku pozostáva z otočného stĺpu s ramenom otáčaným elektro-prevodovkou, elektrického 
kladkostroja  zaveseného na ramene a  hydraulicky ovládaného drapáku. Tlakové hadice hydrauliky sú 
pri pohybe nahor navíjané na bubon. Zariadenie je ovládané závesnou ovládacou skrinkou 
kladkostroja a drapáku štrku. Súčasťou zariadenia je aj ochranná strešná konštrukcia zdvíhacieho 
zariadenia.  
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5.3 HRUBÉ STROJNE STIERANÉ HRABLICE  

Filtračnú plochu hrablíc tvorí samonosná filtračná mreža osadená v žľabe. Lamely hrablíc sú 
vyhotovené z nehrdzavejúcej pásovej ocele s požadovanou šírkou medzier. Vynášacie hrebene, 
uchytené na dvojici reťazí, zabezpečujú z nátokovej strany hrubých hrablíc čistenie filtračnej mreže 
ako aj transport zhrabkov po transportnom plechu až na úroveň jej priepadovej hrany. Pohon reťazí 
umožňuje elektroprevodovka a mohutné reťazové kolesá. Reťaze a reťazové kolesá musia byť 
vyhotovené z kvalitnej kalenej ocele. Ostatné komponenty sú vyrobené z nerezu a plastu. Pri prechode 
vynášacích hrebeňov hornou úvraťou zhrabky vypadávajú pomocou usmerňovacej klapky do násypky 
dopravníka zhrabkov. Reťaze sú vedené v oteruvzdorných polyamidových vedeniach, ktoré spoločne 
s ostatnou konštrukciou hrablíc chránia reťaze a reťazové kolesá pred zachytávaním zhrabkov. 
Dopínanie reťaze zabezpečuje samonapínací mechanizmus. Popísaný mohutný rám hrablíc je 
výklopne uložený v stojane. Hrablice musia byť chránené pred mechanickým poškodením najmä pri 
vyšších prietokoch a dažďových udalostiach. Súčasťou dodávky hrablíc musí byť aj naplavovacia 
doska, ktorá zabezpečuje efektívnu činnosť hrablíc aj pri nízkej hladine odpadovej vody v žlabe a 
zabraňuje kumulovaniu zhrabkov na dne žľabu pred hrablicami pri min. rýchlostiach. 
 
Hrubé strojne stierané hrablice musia byť ovládané v automatickom režime v závislosti od času a od 
max. hladiny pred hrablicami. 
 
Súčasťou dodávky hrablíc je aj samonapínací mechanizmus reťaze, usmerňovacia klapka zhrabkov, 
zateplenie a ohrev hrablíc, elektrorozvádzač s ovládacou automatikou, výklopný rám, mohutné reťaze 
a kalené reťazové kolesá, dopravník a lis na zhrabky 

5.4 JEMNÉ STROJNE STIERANÉ HRABLICE  

Jemné strojne stierané hrablice musia byť navrhnuté so šírkou štrbín 3 mm pokiaľ budú slúžiť pre 
bezdažďové vody) a 6 mm pre dažďové vody. Strojne stierané hrablice musia byť kompletne vyrobené 
z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele a musia byť vyklápateľné za účelom umožnenia čistenia a údržby. 
Filtračná plocha hrablíc pozostáva z pevných a pohyblivých lamiel, ktoré majú tvar schodiskových 
stupňov. Na stupňoch schodov sa zachytávajú plávajúce nečistoty – zhrabky, ktoré vytvárajú filtračný 
koláč, ktorý zvyšuje účinnosť separácie zhrabkov z odpadovej vody. Pohyblivé lamely 
prostredníctvom pohonu krokovo transportujú zachytené zhrabky po jednotlivých stupňoch až na 
úroveň priepadovej hrany, kde prepadajú do dopravníka zhrabkov. Súčasťou dodávky hrablíc je aj 
elektrororozvádzač. Hrablice sú ovládané v automatickom režime v závislosti od rozdielu hladín pred 
a za hrablicami, prípadne max. hladiny pred hrablicami a od času a počtu krokov hrablíc. Pokiaľ 
hrablice nie sú situované v temperovanej budove musia byť zateplené. 

5.5 KOMPAKTNÉ ZARIADENIE HRUBÉHO PREDČISTENIA 

Požaduje sa kompaktné celoantikorové zariadenie jemných hrablíc, s prevzdušňovaným lapačom 
piesku a praním piesku, so separáciou a odstraňovaním tukov a olejov s príslušenstvom: 
 
Kompaktné celonerezové zariadenie pozostávajúce z rotačného sita so šírkou medzier 3 mm pokiaľ 
budú slúžiť pre bezdažďové vody a 6 mm pre zriedené dažďové vody so závitovkovým dopravníkom 
zhrabkov s ich následným lisovaním a praním, odvodnením v integrovanom závitovkovým lise. 
Výstupná sušina vylisovaných zhrabkov musí dosahovať min. 40 % . Súčasťou kompaktného 
zariadenia musí byť prevzdušňovaný lapač piesku s priečnou cirkuláciou, ktorého súčasťou je okrem 
zariadenia na zabezpečenie prevzdušňovania sedimentačnej komory aj zaradenie na ťaženie, separáciu 
a pranie pieskov. Ťaženie piesku musí byť zabezpečené závitovkovým dopravníkom, ktorý zároveň 
prepiera a odvodňuje vyťažený piesok. Takto odvodnený piesok prepadá z hornej časti dopravníka do 
pračky piesku. Súčasťou tohto kompaktného zariadenia musí byť aj separácia tukov a olejov. Tuky sa 



ČOV Sever 
Zmluva 

 

Všeobecné požiadavky: Strojnotechnologické a elektrotechnické práce 23 

v zvláštnej komore hromadia vo flotačnej komore oddelenej štrbinou od sedimentačnej komory. 
Plávajúce tuky sú stierané z hladiny zhrabovákom, ktorý je ťahaný oceľovým lanom. 

5.6 ZÁVITOVKOVÝ LIS S PRANÍM ZHRABKOV 

Závitovkový lis, určený na vypieranie rozpustených organických látok zo zhrabkov s následným 
odvodnením,  lisovaním a dopravou zhrabkov, v nerezovom prevedení. Redukcia podielu fekálií v 
zhrabkoch min. 75%. Pohybom závitovky dochádza k stláčaniu zhrabkov padajúcich do násypky, 
zhrabky sú odvodňované cez štrbiny v lisovacej zóne. Dosahovaná sušina v zhrabkoch nad 45% a 
redukcia objemu a hmotnosti zhrabkov nad 75 %. K praniu zhrabkov dochádza v pracej zóne, kde sú 
zhrabky vystavené intenzívnemu víreniu pracej vody, ktoré je vytvárené obežným kolesom pracieho 
čerpadla. Na prací cyklus nadväzuje lisovacia fáza, počas ktorej sú prepraté zhrabky dopravované do 
lisovacej zóny, kde sú dopierané. .Počas lisovacieho cyklu odteká pracia a vylisovaná voda s 
rozpustenými organickými látkami späť do vnútroarálovej kanalizácie ČOV. Dávkovanie vody riadi 
ovládacia automatika prostredníctvom elektromagnetických ventilov. Súčasťou zariadenia je výtlačné 
potrubie vylisovaných zhrabkov, odtokové potrubie pracej vody, podstavec pod teleso lisu, prívodná 
násypka, prívodný naplavovací žľab, rozvod pracej vody, elektrorozvádzač s ovládacou automatikou, 
zateplenie a vyhrievanie častí zariadenia do vonkajšieho prostredia. Lis musí pracovať 
v automatickom režime v závislosti na predradených hrabliciach alebo dopravníka na zhrabky, 
v závislosti od objemu zhrabkov v pracej zóne meranej tlakovou sondou, ktorá je súčasťou dodávky 
a v závislosti od času. 

5.7 DÚCHADLÁ PRE PREVZDUŠŇOVANÝ LAPAČ PIESKU 

Dúchadlá sú určené na dopravu vzduchu do prevzdušňovaného lapača piesku s priečnou cirkuláciou. 
Sú to kompaktné dúchadlá s rotujúcimi piestami na základovom ráme s integrovaným výtlačným 
tlmičom, vstupným filtrom, ktorý zabezpečuje filtráciu nasávaného vzduchu a zároveň znižuje hladinu 
emitovaného hluku, spätnou klapkou a flexibilným pripojením k vzduchovým rozvodom. Zariadenie 
je osadené na silentblokoch, opatrené protihlukovým krytom s núteným odvetrávaním horúceho 
vzduchu z priestoru krytu. Na kryte sa nachádza manometer s meraním tlaku na výtlaku z dúchadla. 
Trieda účinnosti elektromotora musí byť min. IE2, prevedenie pre frekvenčný menič Vrátane 
inštalovanej rezervy. Stanovenie hlučnosti zariadenia musí byť v súlade s normou DIN EN ISO 2151.  

5.8 KOMPRESORY NA ŤAŽENIE PIESKU 

Kompresor, zabezpečujúci prívod vzduchu na rozvírenie usadeného piesku a na čerpanie zmesi voda-
piesok vo vírovom alebo vertikálnom lapači piesku. Kompresor bude piestový s menovitým tlakom 8 
bar, vzduchom chladený, mazanie rozstrekom pre médium vzduch. Jeho súčasťou je valcová tlaková 
nádoba slúžiaca ako zásobník stlačeného vzduchu. Na vstupe do tlakovej nádoby je umiestnený spätný 
ventil, ktorý zabraňuje prúdeniu stlačeného vzduchu späť do kompresora po zastavení stroja. Na 
tlakovej nádobe je umiestnený tlakový spínač s odľahčovacím ventilom, vypínačom a nadprúdovou 
ochranou, poistný ventil, manometer a výstupná armatúra. Tlakový spínač s odľahčovacím ventilom, 
vypínačom a nadprúdovou ochranou ovláda automaticky pracovný cyklus kompresora. Kompresor je 
poháňaný elektromotorom. Proti tepelnému preťaženiu vinutia je elektromotor chránený tepelnou 
poistkou vo vinutí. Kompresor je poháňaný elektromotorom. Proti tepelnému preťaženiu vinutia je 
elektromotor chránený tepelnou poistkou vo vinutí. 

5.9 SEPARÁTOR PIESKU S INTEGROVANÝM PREPIERANÍM 

Zariadenie slúži na separáciu, premývanie zachyteného piesku v lapači piesku a na jeho dopravu do 
kontajnera.  
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Hydrozmes z lapača piesku sa privádza potrubím do sedimentačnej nádoby a následne je 
bezhriadeľovým závitovkovým dopravníkom premývaný a transportovaný do kontajnera. Voda 
zbavená piesku odteká naspať na prítok ČOV.  
Zariadenie je vyrobené z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, okrem závitovky a pohonu, ktoré sú 
vyhotovené z kvalitnej oteruvzdornej ocele. Separátor pozostáva zo sedimentačnej nádrže, 
závitovkového dopravníka, elektropohonu a podpernej konštrukcie, hrdiel prítoku hydrozmesi, odtoku 
odpadovej vody a prítoku pracej vody.  
 
Jeho súčasťou je ovládací rozvádzač s možnosťou pripojenia na vyšší riadiaci systém, ďalej podporné 
konštrukcie a kotvenie. Pre inštaláciu vo vonkajšom prostredí (resp. jeho časti) bude separátor dodaný 
so zateplením a elektrickým ohrevom. Separátor bude pracovať v automatickom režime v závislosti od 
chodu čerpadla hydrozmesi , času prípadne v nadväznosti na ďalšie súvisiace zariadenia.  
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6. ZARIADENIA BIOLOGICKÉHO ČISTENIA ODPADOVÝCH 
VÔD 

6.1 PREVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM JEMNOBUBLINNÝ  

Aeračný element musí byť vyhotovený ako diskový alebo s rúrový prevzdušňovač pokrytý 
membránou s adhezívnym nezanášavým povrchom materiálovo prispôsobenú pre mestské odpadové 
vody. Rúrový element musí byť bezvztlakový, zaplaviteľný a konštruovaný tak, aby minimalizoval 
strihové sily. Zhotoviteľ môže dodať a inštalovať na všetky ČOV výlučne iba rovnaký typ aeračného 
systému od jedného výrobcu (t.j. neumožňuje sa kombinácia diskov s rúrovými elementami).  
 
Membrána bude vyrobená z materiálu s veľkou pružnosťou a pomalým starnutím s predpokladanou 
životnosťou min do 8 rokov. Dierovanie membrány musí byť priemyselne vyhotovené tak, aby 
prevzdušňovací systém spĺňal požiadavky jemnobublinnej aerácie (požaduje sa, aby optimálny 
priemer vzduchových bublín pri jemnobublinej aerácii bol v rozmedzí cca 1,5 - 2,0 mm pri hĺbke 
zanorenia aeračného elementu od 4 do 6 m) s rovnomernou distribúciou vzduchu v oxických zónach 
aktivácie. Tvar perforácie v membráne musí eliminovať možnosť jej upchávania aj pri prerušovanej 
prevádzke aeračného systému, pričom pri jeho úplnom odstavení bude zabezpečená celoplošná 
schopnosť samouzatvárania perforácie membrány. Prevzdušňovací element alebo jeho napojenie musí 
byť vybavené spätnou klapkou/ventilom pre uzavretie vtoku vody v prípade prerušenia dodávky 
vzduchu. Aeračný element musí zabezpečiť vysokú oxygenáciu aktivačnej zmesi (pri 5m hĺbke 
zanorenia difúzora a prietoku 1 difúzorom 4Nm3/h musí byť zabezpečený min. 25% vnos kyslíka). 
 
Prevzdušnovací systém s elementami uložený po celom dne nádrže musí umožniť rovnomernú 
distribúciu vzduchu a ideálne miešanie aj pri min. zaťažení oxickej zóny aktivačného systému t.j. 
minimálny počet prevzdušňovacích elementov je nutné navrhnúť tak, aby aj pri najmenšom 
regulovateľnom množstve vzduchu bol prívod vzduchu k prevzdušňovacím elementom dostatočný na 
to, aby aktivačná zmes bola trvalo udržiavaná vo vznose. 
 
Prevzdušňovacie elementy musia byť uchytené na distribučných potrubiach z PVC, alebo PP. Aeračný 
systém musí byť vystrojený kalibračnými clonami regulujúcimi prítok vzduchu do elementu. 
Distribučné PVC potrubia musia byť uchytené k stavebnej konštrukcii nerezovými konzolami. Montáž 
systému musí byť jednoduchá, z jednotlivých priemyselne vyrobených dielcov spájaných na mieste, 
na základe presne definovaného montážneho postupu.  
 
Počas dlhodobej prevádzky aeračný systém musí vykazovať nasledovné charakteristiky: 

 vyhotovenie membrány z EDPM materiálu alebo silikónového elastoméru s minimálnym 
podielom zmäkčovadiel, 

 dlhodobá tepelná odolnosť membrány najmenej do 85°C., 
 materiál membrány musí mať schopnosť limitovania tvorby biologického povlaku na 

aeračnom elemente, 
 odolnosť voči tukom a olejom, 
 vhodnosť pre kontinuálnu aj pre prerušovanú prevádzku aktivačného systému, 
 špecifické zaťaženie vzduchom aeračného elementu (min. pracovný rozsah): diskové elementy 

min. od 2 do 6 Nm3/h/element, rúrové elementy min. od 1 do 10 Nm3/h/element, 
 min. nárast straty tlaku na prevzdušňovacom elemente pri trvalej prevádzke. 

 
Dodávka prevzdušňovacieho systému musí zahŕňať všetky nižšie uvedené komponenty umiestnené 
pod hladinou nádrže:  

 kompletná dodávka aeračných elementov, 
 kotviaci, spojovací a montážny materiál elementov, 
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 kompletná dodávka distribučných vzduchových potrubí vrátane odvodnenia distribučného 
systému (v prípade ak si to vyžaduje aeračný systém). 

6.2 DÚCHADLÁ  

Dúchadlá sú určené na dopravu vzduchu do prevzdušňovacieho systému v nádržiach biologického 
stupňa. Sú to kompaktné dúchadlá s rotujúcimi piestami na základovom ráme s integrovaným 
výtlačným tlmičom, vstupným filtrom, ktorý zabezpečuje filtráciu nasávaného vzduchu a zároveň 
znižuje hladinu emitovaného hluku, spätnou klapkou, flexibilným pripojením k potrubnému rozvodu. 
Zariadenie je osadené na silentblokoch, opatrené protihlukovým krytom s núteným odvetrávaním 
horúceho vzduchu z priestoru krytu. Na kryte sa nachádza manometer s meraním tlaku na výtlaku z 
dúchadla. Trieda účinnosti elektromotora musí byť min. IE2, prevedenie pre frekvenčný menič vrátane 
inštalovaných rezervných dúchadiel. Stanovenie hlučnosti zariadenia musí byť v súlade s normou DIN 
EN ISO 2151. Dúchadlá pre biologický stupeň budú navrhnuté zásadne pre každú linku minimálne 
jedno samostatné dúchadlo s možnosťou pripojenia nainštalovanej plnohodnotnej rezervy v prípade 
poruchy. Nie je možné kombinovať napájanie prevzdušňovacích systémov s rozdielnou hladinou 
(tlakovou stratou) jedným dúchadlom. 

6.3 ANALYZÁTOR  PO4- P 

Analyzátorový musí merať na princípe detekcie ortofosforečnanových iónov (PO4
3-) vanádato alebo 

molybdénanovou metódou. Koncentrácia PO4
3- sa musí merať procesným fotometrom. Analyzátor, 

podľa požiadavky obsluhy, musí mať možnosť pracovať diskontinuálne alebo kontinuálne. Kalibrácia 
analyzátora je dvojbodová a automatická. Analyzátor sa musí sám automaticky čistiť a tým 
minimalizovať nároky na obsluhu a údržbu. Taktiež si sám kontroluje celý analyzátorový systém 
a meria stav náplní a dáva včas varovné hlásenia a pokyny pre doplnenie roztokov. Analyzátor je 
schopný optimalizovať interval merania podľa veľkosti zmien meraných hodnôt a tak redukovať 
spotrebu činidiel na nutné minimum. Obsahuje všetky v priemysle používané digitálne a analógové 
rozhrania t.j. musí umožniť pripojiť digitálne rozhranie (RS232 a RS485), analógové (0/4-20 mA) 
a riadiace systémy ( min 10 relé kontaktov). 

6.4 SNÍMAČE UKAZOVATEĽOV ZNEČISTENIA ODPADOVEJ VODY A 
KALOV 

 
Systém meracích sond musí mať zvýšenú redundanciu t.j. pri zlyhaní funkčnosti riadiaceho modulu 
siete snímačov preberie jeho funkciu iný riadiaci modul v predmetnej sieti. Systém meracích sond 
musí mať zabezpečenú ochranu proti blesku čo platí pre všetky komponenty systému. 
 
pH/ORP sonda 
Ide o bezúdržbovú pH/ORP sondu pre meranie pH a redox potenciálu. 
 
Optická sonda na meranie rozpusteného kyslíka O2 
Sonda musí zabezpečiť optické meranie rozpusteného kyslíka na báze luminiscencie, rozsah od 0 do 
20 mg/l s rozlíšením 0,01 mg/l s kompenzáciou teploty merania. Musí byť vybavená inteligentnou 
membránou. Každá sonda s membránou je samostatne kalibrovaná vo výrobe. Sonda musí byť 
schopná eliminovať vplyv vzduchových bubliniek na presnosť merania. Sonda musí byť inštalovaná 
tak, aby bolo ju možné jednoducho demontovať z dôvodu údržby, kalibrácie a pod. Súčasťou dodávky 
musí byť aj zabudované teplotné čidlo NTC a potrebné montážne armatúry. Materiál armatúr musí byť 
v súlade s požiadavkami uvedenými v kap. 2.6. týchto súťažných podkladov. Sonda musí byť odolná 
voči slnečnému žiareniu. Požaduje sa výmena membrán počas záručnej doby po uplynutí maximálne 
jedného roka v rámci zmluvnej ceny. 
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Sonda na meranie dusičnanových iónov N-NO3  
Princíp merania je potenciometrické meranie pomocou ión-selektívnych elektród. Musí byť 
zabezpečená automatická kompenzácia na koncentráciu chloridových iónov. Sonda musí mať 
možnosť meniť meracie elektródy, NO3

-, Cl- a referenčnú elektródu samostatne. Sonda musí mať 
vstavanú mikroprocesorovú elektroniku a musí byť napojená na tienený vodič zabezpečujúcim prenos 
dát a napájanie. Vedľajšia meraná veličina je teplota (integrované NTC). Požaduje sa výmena elektród 
počas záručnej doby po uplynutí maximálne jedného roka v rámci zmluvnej ceny. 
 
Sonda na meranie amónnych iónov N-NH4 
Princíp merania je potenciometrické meranie pomocou ión-selektívnych elektród. Musí byť 
zabezpečená automatická kompenzácia na koncentráciu draslíkových iónov. Sonda musí mať možnosť 
meniť meracie elektródy, NH4

+, K+ a referenčnú elektródu samostatne. Sonda musí mať vstavanú 
mikroprocesorovú elektroniku a musí byť napojená na tienený vodič zabezpečujúcim prenos dát a 
napájanie. Vedľajšia meraná veličina je teplota (integrované NTC). Požaduje sa výmena elektród 
počas záručnej doby po uplynutí maximálne jedného roka v rámci zmluvnej ceny. 
 
Sonda na meranie nerozpustených látok  
Sonda musí zabezpečiť meranie koncentrácie nerozpustených látok, podľa miesta inštalácie, 
v nasledovnom meracom rozsahu: spodná hranica min. 0,004 g/l NL a horná hranica min. 150 g/l NL. 
Sonda musí mať kalibráciu z výroby a zároveň možnosť kalibrácie na mieste. Sonda musí byť 
vybavená efektívnym systémom jej kontinuálneho čistenia. Sonda musí merať na nefelometrickom 
princípe. Sonda musí umožňovať aj jej inštaláciu do potrubia pomocou špeciálnej armatúry, ktorá 
v tomto prípade, musí byť súčasťou dodávky. Armatúra musí zabezpečiť možnosť údržby, kalibrácie 
sondy tak, aby nebolo nutné odstaviť prietok v potrubí. Armatúra musí byť dimenzovaná min. na 2 
bary a vyhotovená z nerezovej ocele. 

6.5  DÁVKOVACIA STANICA EXTERNÉHO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU 

Pri návrhu samostatnej dávkovacej stanice externého organického substrátu musí Zhotoviteľ 
vychádzať z predpokladu, že Objednávateľ bude dávkovať ako substrát metanol. Zhotoviteľ pri návrhu 
tejto stanice musí brať do úvahy, že ide o chemickú látku veľmi horľavú, ktorá je jedovatá pri 
vdýchnutí, požití a pary tvoria so vzduchom výbušnú zmes. Je zaradená do skupiny zvlášť 
nebezpečných jedov. Preto treba pri prevádzke dodržiavať prísne protipožiarne opatrenia, vyžaduje si 
osobitné zásady pre zaobchádzanie a skladovanie. Návrh tejto stanice musí byť v súlade 
s požiadavkami  BOZP. 
 
Samostatná dávkovacia stanica externého organického substrátu musí pozostávať min. z nasledovných 
hlavných zariadení: 

 zásobná nádrž min. objemu 25 m3, trojplášťová konštrukcia, nerezová oceľ, dva vstupy na 
nádrži vrátane armatúr pre pripojenie potrubia na sanie a plnenie, 

 všetky potrubia v nádrži vrátane armatúr musia byť z nerezovej ocele ako aj rebríky 
i zábradlia, 

 odvetranie, meranie, rekuperácia pár do autocisterny vrátane armatúr pre jej pripojenie, 
kontinuálne meranie hladiny, čidlo priesaku, protipožiarny/pretlako-podtlakový ventil, 
armatúry a potrebné prepojovacie potrubia, 

 stáčacie čerpadlo min. výkonu 600 l/min, stáčací box v nerezovom vyhotovení potrubie 
rekuperácie zo stáčacieho boxu potrebnej dĺžky vrátane plniaceho potrubia zo stáčacieho boxu 
do nádrže, 

 dávkovacie zariadenie musí pozostávať z 2 + 1 ks dávkovacích čerpadiel, hlava čerpadla, 
ventily a sedlá musia byť z nerezu, každé s výkonom od 30 do 130 l/hod, frekvenčné meniče, 
sacie a výtlačné potrubia, prietokomery, manometre, vyrovnávače pulzácií, ručná vákuová 
pumpa, plniace zariadenie tlmičov pulzov. 

 zateplený kontajner s tepelnou izoláciou min. 10 cm a min. rozmerov 2200 x 2200 x 3000 mm 
vrátane príslušenstva, musí byť pozinkovaný, s ekologickou záchytnou vaňou pod celým 
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kontajnerom s pôchodznými roštami, musí byť zabezpečená ventilácia, temperovanie, 
inštalovaná pachová sonda a havarijná signalizácia vrátane zvukovej poplachovej signalizácie.  

 
Samostatná dávkovacia stanica externého organického substrátu musí byť navrhnutá tak flexibilne, že 
bude spôsobilá prevádzky aj pre prípadnú neskoršiu zmenu typu substrátu.  
 
Súčasťou dodávky musí byť kompletná elektroinštalácia, (rozvádzač musí byť mimo zónu výbuchu), 
uzemnenie a bleskozvody, začlenenie do celkového systému ASRTP ČOV a napojenie na nadradený 
riadiaci systém s prenosom údajov a hlásení do velína ČOV. Dávkovanie externého substrátu musí byť 
možné riadiť podľa potreby prevádzky v rámci riadiaceho systému aj priamo z velína ČOV. Musia byť 
takisto dodané všetky potrebné zariadenia z hľadiska protipožiarnych zariadení vrátane zvukového 
hlásiča požiaru. 
 
Zariadenie si vyžaduje aj zabezpečiť stavebnú pripravenosť. Ide najmä o zemné práce, betonáž 
základovej dosky pod nádrž a kontajner, prívod vody do kontajnera a jeho odkanalizovanie, 
samostatné oplotenie areálu dávkovacej stanice a pod. 

6.6 SEPARÁCIA AKTIVAČNEJ ZMESI POMOCOU MEMBRÁNOVEJ 
FILTRÁCIE 

Pri návrhu separácie aktivovanej zmesi pomocou ponoreného membránového modulu sa použijú 
membrány pracujúce za podtlaku s filtráciou pri zabezpečení prevzdušňovania membrány.  
 
Membránové moduly môžu byť konštruované z doskových membrán bez spätného preplachu alebo so 
spätným preplachom ako aj z membrán z dutých vlákien. 
 
Požadovaný rozmer pórov dodávaných membrán musí byť v rozmedzí mikro- až ultra-filtrácie 
s veľkosťou pórov v rozsahu od 0,01 do 0,6 µm. Povolená návrhová koncentrácia aktivačnej zmesi 
môže byť v rozsahu 6 až 8 g/l, hlavne kvôli efektívnemu prestupu kyslíka a zanášania membrán. Pri 
návrhu tohto typu separácie aktivačnej zmesi musí uchádzač uviesť s akým súčiniteľom α uvažoval pri 
návrhu prevzdušňovacieho systému, pričom pri hodnote 8 g/l môže uvažovať s max. návrhovou 
hodnotou 0,4 a je záväzná pre všetkých uchádzačov. Aj pri týchto vysokých koncentráciách aktivačnej 
zmesi návrh oxygenačnej kapacity prevzdušňovacieho systému musí byť v súlade s požiadavkami 
Vyhlášky č.684/2006 MŽP SR a STN 75 6401(viď najmä čl.8.2.3.13 až 8.2.3.18) vrátane 
zabezpečenia potrebného premiešavania kalu.  
 
V prípade inštalácie membránových modulov je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť odstránenie zhrabkov 
na jemných hrabliciach s medzerovitosťou max. do 1 mm pre bezdažďové vody. V prípade hrablíc pre 
dažďové vody sa požaduje medzerovitosť česlí do 3 mm. Ak bude navrhnutá samostatná linka 
hrubého predčistenia iba pre dažďové odpadové vody pozostávajúca min. z jemných hrablíc a lapača 
piesku, tukov a olejov, požaduje sa max. medzerovitosť medzi česlicami hrablíc do 6 mm. Ostatné 
požiadavky na jemné hrablice, ich vystrojenie, materiálové vyhotovenie a pod. musí byť v súlade 
s Požiadavkami Objednávateľa uvedenými inde v týchto súťažných podkladoch. 
 
Min. výška prevádzkovej hladiny v nádrži kde bude osadený membránový modul musí byť súčtom 
celkovej konštrukčnej výšky modulu a min. 300 mm prekrytia modulu čistenou odpadovou vodou.  
 
Dodávaná membránová technológia musí zahŕňať súvisiace strojno-technologické vystrojenie, ktoré je 
nevyhnutné pre jej účinnú, funkčnú a bezporuchovú dlhodobú prevádzku vo všetkých ročných 
obdobiach, v rozsahu návrhových prietokov a návrhového  látkového zaťaženia s jeho očakávanou 
dennou, mesačnou a ročnou variabilitou. Patrí sem najmä kompletné strojnotechnologické zariadenie 
potrebné pre prevádzkovanie membrán pri návrhovom podtlaku a zabezpečení potrebného odťahu 
permeátu, zariadenie pre sledovanie časových cyklov a zabezpečenie spätného preplachu membrán, 
kompletné chemické hospodárstvo potrebné pre čistenie a regeneráciu membrán vrátane zdvíhacieho 
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zariadenia a nádrže/nádrží pre regeneráciu membránových modulov, ak sa nebudú membrány 
regenerovať alebo čistiť in situ.  
 
Autonómny kompletný riadiaci systém membránových modulov musí byť vystrojený všetkými 
potrebnými snímačmi a meradlami, armatúrami a elektro armatúrami, tak aby bolo možné dlhodobo 
bezobslužne prevádzkovať tento separačný stupeň. Dodaný autonómny riadiaci systém a komponenty 
meracej a regulačnej techniky musia byť kompatibilné s ostatnými zariadeniami ČOV a riadiacim 
systémom ČOV, pričom bude možné nielen monitorovať prevádzku membránových modulov, ale aj ju 
riadiť priamo z velínu ČOV. 

6.7 MIKROSITOVÉ BUBNOVÉ FILTRE 

Za účelom redukcie nerozpustených látok (prípadne BSK5, CHSKCr a PCelk) na odtoku z ČOV 
uchádzač môže uvažovať s návrhom mikrositových bubnových filtrov, ktoré budú inštalované za 
separačným stupňom aktivačnej zmesi (napr. dosadzovacími nádržami). V prípade návrhu 
bubnofiltrov, tie budú súčasťou separačného stupňa aktivovaného kalu.  
 
Cenu stavebnej časti uchádzač započíta do SO „Separácia aktivovaného kalu“ a cenu 
strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti do PS „Separácia aktivovaného kalu“ (platí pre 
ČOV Partizánske a Bánovce n. B.), resp. do PS „Biologické čistenie – nová časť“ (platí pre ČOV 
Topoľčany). 
 
Popis zariadenia: 
Čistená odpadová voda po separácii aktivačnej zmesi priteká do vnútorného priestoru mikrositového 
filtra. Čistená voda preteká z vnútornej strany mikrofiltračného bubna cez otvory jeho filtračnej 
tkaniny čím sa zabezpečí požadovaný stupeň odstránenia nerozpustených látok. Prietočnosť mikrosita 
sa postupne znižuje vplyvom tvoriaceho sa kalového koláča, čím dochádza k nárastu rozdielu hladín 
pred a za mikrositovým bubnovým filtrom. Pri dosiahnutí nastavenej hladiny sa bubon automaticky 
začne otáčať a súčasne sa zapína i preplachovacie čerpadlo, ktoré čerpá prefiltrovanú vodu do 
špeciálnych trysiek preplachovacieho systému. Zachytené nerozpustené látky sú strhávané prúdom 
vody do zberného žlabu, ktorý je umiestený vo vnútornej časti bubna. Odvádzaná kalová voda je 
akumulovaná v integrovanej kalovej komore vystrojenej kalovým čerpadlom, ktoré sa od nastavenej 
hladiny zapína a prečerpáva ju mimo priestor filtru prípadne odteká gravitačne. 
 
Požiadavky na dodávku: 
Dodávka filtra musí okrem vlastného bubnového filtra s pohonom a s filtračnou tkaninou s inštaláciou 
do betónového žľabu, s preplachovacím čerpadlom a kalovým čerpadlom, zahŕňať aj integrovanú 
komoru na kalovú vodu, sprchovacie trysky na oplach filtračnej tkaniny, zberný žľab, výtlačné 
potrubie kalovej vody, nerezovú priepadovú hranu na odtoku ako aj materiálu potrebného pre osadenie 
filtra, jeho kotvenie a potrebných armatúr (tesnenie filtra k betónovej stene žľabu, vlastné tesnenie 
bubnového filtra, kotviaci materiál, ventily oplachovacích trysiek a pod.). Súčasťou mikrositového 
bubnového filtra je ovládací rozvádzač s možnosťou pripojenia na vyšší riadiaci systém čistiarne. 
Požaduje sa zabezpečenie dvojlinkovosti prevádzky filtrov s možnosťou ich obtokovania v prípade 
jeho poruchy alebo opravy. Z uvedeného dôvodu je nutné vystrojiť objekt mikrositového bubnového 
filtra aj potrebným počtom stavidiel. Mikrositový bubnový filter musí pracovať v automatickom 
režime vrátane automatického spínania preplachovacieho čerpadla v závislosti od rozdielu hladín pred 
a za filtrom ako aj kalového čerpadla, preto súčasťou dodávky musia byť sondy hladín umiestnené na 
vtoku do filtra a v kalovej komore. Pri inštalácii vo vonkajšom prostredí musí byť mikrositový filter 
prekrytý ľahkou strešnou konštrukciou, ktorá bude chrániť prevádzku objektu filtra pred 
atmosférickými zrážkami. Tá musí zároveň, spolu s inštalovanou pôchodznou plošinou, umožňovať 
prístup k filtrom z dôvodu pravidelnej údržby, výmeny filtračných plachietok, opráv prípadne úplné 
vybratie inštalovaného filtra z betónového žľabu. Všetky časti filtru musia byť vyrobené z nerezovej 
ocele a z vysoko kvalitných plastov. Filtračná tkanina bude z plastového materiálu (napr. polyamidu) 
s otvormi 0,04 mm. 
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7. ZARIADENIA KALOVÉHO A PLYNOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

7.1 ŠPIRÁLOVÝ VÝMENNÍK TEPLA VODA-KAL 

Špirálový výmenník voda – kal slúži na prenos tepla na nahradenie tepelných strát vyhnívacej nádrže. 
Teda sú určené na nepriamy ohrev kalu a udržiavanie procesnej teploty pri anaeróbnej mezofilnej 
stabilizácii kalu, teda v prípadoch kde je možné očakávať zanášanie výmenníka. Je to protiprúdny 
výmenník, ktorého teplovýmenná plocha skrutkovicového tvaru je uzavretá valcovým krytom. 
Z podstavca sú vyvedené tri hrdlá – vstup a výstup ohrievacej vody a vstup kalu. Hrdlo výstupu kalu 
je umiestnené na kryte skrutkovice. Kalové hrdlá sú vybavené prípojkami na preplachovaciu vodu. 
Výmenník je opatrený žeriavom na zdvíhanie valcového krytu, pre uľahčenie čistenia. Zariadenie je 
vyhotovené z ocele triedy 11. (dno, stojan, dolné hrdlá a žeriav) a z nehrdzavejúcej ocele (valcový kryt 
a skrutkovica). 

7.2 KOGENERAČNÁ JEDNOTKA 

Kogeneračná jednotka na spaľovanie bioplynu zapojená do tepelného okruhu kotolne ČOV, 
s možnosťou marenia prebytočného tepla v externom výmenníku počas letných mesiacov. Vo 
všeobecnosti je možné zariadenie použiť na spaľovanie zemného plynu, bioplynu, paliva na báze 
vyšších uhľovodíkov (propán, bután, atď) a  iných palív. KGJ na ČOV pracuje na princípe využitia 
bioplynu spaľovaním v piestovom spaľovacom motore. Krútiaci moment motora je prevedený na 
elektrický synchrónny generátor, ktorý je zdrojom elektrickej energie pre zariadenia pripojené k 
elektrickej sieti ČOV. Teplo vyprodukované  spálením plynu sa získava dvoma spôsobmi - chladením 
bloku motora a vo výmenníku zo spalín motora. Toto teplo sa rovnako využíva na hradenie strát 
vyhnívacej nádrže, prípadne v zime na vykurovanie ČOV. V letných mesiacoch je potrebné 
prebytočné teplo odvádzať cez vonkajší výmenník, ktorý je súčasťou dodávky zariadenia. Prevádzka 
KGJ je plnoautomatická s občasnou obsluhou. Po štarte, ktorý môže byť automatický na základe 
požiadavky nadradeného systému alebo požiadavky obsluhy, je prevádzka riadená kontrolérom 
rozvádzača podľa nastaveného algoritmu. Počas chodu je vyhodnocovaných veľa prevádzkových, 
technických a bezpečnostných stavov samotnej kogeneračnej jednotky a celého plynového a tepelného 
hospodárstva, pri prekročení ktorých je zariadenie odstavené. Toto vyžaduje komunikáciu 
s nadradeným riadiacim systémom ČOV. 
 
Súčasťou kogeneračnej jednotky sú motorgenerátor, rozvádzač, systém merania a regulácie, 
otvárateľný protihlukový kryt, umožňujúci pohodlný servis. Olejové hospodárstvo tvorí nádrž na čistý 
olej, elektromagnetický ventil a doplňovací systém. Rozvádzač má silovú a ovládaciu časť 
s vyvedenými ovládacími prvkami, riadiacim systémom a interaktívnym displejom kontroléra.  
KGJ musí byť vybavená viacerými ochranami: Nadprúdovou, skratovou, napäťovou, frekvenčnou, 
ochranou napäťovej asymetrie, vektorovou, otáčkovou, spätnou wattovou ochranou. 
KGJ musí poskytovať tieto binárne signály: núdzové zastavenie jednotky – externé, štart a stop 
jednotky – externý, chod – porucha. 
 
Alternatívne musí poskytovať KGJ tieto binárne signály: stykač zopnutý, alternatívny výkon, 
pripravenosť, výstraha, plný výkon, porucha ventilov plynu, odhodenie záťaže, porucha siete, 
menovitý výkon, vyrobený výkon. 
Všeobecne sú možné tieto druhy prevádzky KGJ: 
-paralelná prevádzka so sieťou 
-ostrovná prevádzka 
-núdzová prevádzka 
-kombinácia paralelná + ostrovná prevádzka 
-kombinácia paralelná + núdzová prevádzka 



ČOV Sever 
Zmluva 

 

Všeobecné požiadavky: Strojnotechnologické a elektrotechnické práce 31 

7.3 HORÁKY NA ZEMNÝ PLYN A BIOPLYN 

V prípade, že kotol bude vystrojený 1-palivovým horákom (zemný plyn, alebo bioplyn), musí byť 
dodaný nasledovne: 
 
Plynový horák v monoblokovom vyhotovení, so zabudovaným ventilátorom. Regulácia výkonu 
dvojstupňová kĺzavá pri použití stupňového regulátora alebo plynulá pri použití krokového regulátora 
výkonu. Zmena výkonu a zoradeného spaľovacieho pomeru plyn-vzduch sú prevádzané združeným 
regulátorom ovládaným regulačným motorčekom. Horák musí byť riadený programovou automatikou. 
Jeho súčasťou budú vysokonapäťové zapaľovacie trafo, čidlá min. tlaku vzduchu a plynu, zatváracie 
armatúry (2 kusy) pre plynné palivo (plyn, bioplyn) akostnej triedy "A" so zvýšenou odolnosťou voči 
sírnym zlúčeninám v bioplyne max. do 1%. Plynová klapka horáka musí byť v prípade spaľovania 
bioplynu upravená na toto médium. V telese horáka bude zabudované elektrospínacie zariadenie s 
namontovaným programátorom, pripravené pre pripojenie externého krokového - modulačného 
regulátora výkonu. Musí byť zabezpečené prepojenie automatiky horáka a kotlových regulačných 
prvkov a istený prívod el. energie pre motor horáka.  
 
Plynová zabezpečovacia rada pre bioplyn bude obsahovať: 
-Prírubový guľový kohút. 
-Plynový prírubový filter. 
-Stabilizačný regulátor tlaku plynu. 
-Manometer kompletný pre vstupný tlak bioplynu 
-Manometer kompletný pre výstupný tlak bioplynu 
-Zariadenie kontroly tesnosti plynových ventilov 
 
V prípade, že kotol bude vystrojený 2-palivovým horákom (zemný plyn + bioplyn), musí byť dodaný 
nasledovne: 
 
Dvojpalivový horák, pre samostatné spaľovanie dvoch plynných palív s rôznou výhrevnosťou.. 
Monoblokové vyhotovenie, so zabudovaným ventilátorom. Regulácia výkonu dvojstupňová kĺzavá pri 
použití stupňového regulátora alebo plynulá pri použití krokového regulátora výkonu. Zmena výkonu 
a zoradeného spaľovacieho pomeru plyn-vzduch sú prevádzané združeným regulátorom ovládaným 
regulačným motorčekom (reg. doba 42 s). Musí byť riadený programovou automatikou. Jeho súčasťou 
budú vysokonapäťové zapaľovacie trafo, čidlá min. tlaku vzduchu a plynu, zdvojené uzatváracie 
armatúry akostnej triedy "A" zabudované v spoločnom telese pre zemný plyn a uzatváracie armatúry 
(2 kusy) pre bioplyn akostnej triedy "A"  so zvýšenou odolnosťou voči sírnych zlúčenín v bioplyne 
max. do 1%. Horák musí byť upravený pre spaľovanie dvoch druhov plynných palív. . V telese horáka 
bude zabudované elektrospínacie zariadenie pre kompletné ovládanie, spínanie a signalizáciu 
dvojpalivového horáka. 
 
Plynová zabezpečovacia rada pre bioplyn bude obsahovať: 
-Prírubový guľový kohút. 
-Plynový prírubový filter. 
-Stabilizačný regulátor tlaku plynu. 
-Manometer kompletný pre vstupný tlak bioplynu 
-Manometer kompletný pre výstupný tlak bioplynu 
-Kontrola tesnosti plynových ventilov  
Plynová zabezpečovacia rada pre zemný plyn bude obsahovať: 
-Plynový guľový kohút. 
-Plynový filter  
-Stabilizačný regulátor tlaku plynu 
-Manometer kompletný pre vstupný tlak zemného plynu 
-Manometer kompletný pre výstupný tlak zemného plynu 
- Zariadenie kontroly tesnosti plynových ventilov 
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7.4 KOTOL NA ZEMNÝ PLYN A BIOPLYN 

V tejto časti sú uvedené požiadavky na dodávku kotlov bez horákov. Požiadavky na horáky sú 
uvedené samostatne v predchádzajúcom popise. Kotle budú slúžiť, ako zdroj tepla pre vyhnívaciu 
nádrž (krytie tepelných strát, najmä v zimnom období), spolu s kogeneračnou jednotkou (v prípade, že 
bude súčasťou dodávky). Primárne bude využívaný kotol na spaľovanie bioplynu. V zimnom období 
je tvorba bioplynu pre vyhrievanie vyhnívacej nádrže a vykurovanie objektov ČOV obvykle 
nepostačujúca, vtedy je potrebné používať aj kotol na zemný plyn. 
 
Musí byť dodaný plynový teplovodný liatinový článkový, alebo žiarorúrkový kotol v dvojpalivovom 
vyhotovení. Účinnosť spaľovania plynu väčšia ako 90%. Kotol musí byť vybavený poistkou spätného 
toku spalín. Musí byť možnosť privedenia plynu, výstupnej a vratnej vody z pravej aj ľavej strany, 
možnosť zapojenia kotlov do kaskády. Hladina hluku kotla nepresiahne 65 dB. Vyhotovenie kotla 
musí byť pre variantné spaľovanie bioplynu a zemného plynu, možnosť rozsahu regulácie teplej vody 
60-90°C. Teleso kotla bude vybavené tepelnou izoláciou, ktorá zabezpečí elimináciu únika tepla do 
priestoru kotolne v potrebnej miere. 
 
Súčasťou kotla bude taktiež oceľový dymovod pre odvod spalín do komína. Vyhotovenie dymovodu s 
vnútornou nerezovou vložkou, tepelnou izoláciou a vonkajším opláštením, vrátane miestneho merania 
teploty a tlaku spalín a vzorkovacej príruby pre meranie emisií. 

7.5 MACERÁTOR 

Macerátor s integrovaným separátorom pevných častíc s priamym prístupom k rezacej hlave 
a separátoru po uvoľnení napínacích spôn. Mechanická upchávka si nevyžaduje preplach. Rezacia 
hlava bude z konštrukčnej  uhlíkovej ocele tr.11, nesie  samoostriaci nôž z tvrdenej ocele. Rezné sito 
je z oteruvzdornej ocele. Tesnenie o-krúžkami z tvrdenej gumy. Telo zariadenia bude zváraná 
pozinkovaná konštrukcia z uhlíkovej ocele tr.11. Pohon zabezpečuje elektromotor s prevodovkou, s 
krytím IP 55, a 3 termistormi vo vinutí. Prítlačná sila nožov musí byť zabezpečená pomocou 
hydraulického systému. Stlačený vzduch hydraulického systému vytvára konštantný prítlak nožov na 
rezné sito a tým zaisťuje dokonalý rez a samoostrenie noža. Po nadmernom opotrebení nožov sa 
zariadenie musí automaticky vypnúť. Prítlačnú silu je možné jednoducho regulovať podľa charakteru 
čerpanej suspenzie. Tlak v regulátore je možné zabezpečiť pripojením na kompresor alebo ručnou 
pumpičkou. 

7.6 OBJEMOVÉ KALOVÉ ČERPADLO 

Objemové samonasávacie kalové čerpadlo musí byť vyhotovené s rotujúcimi piestami na čerpanie 
prebytočného, zahusteného a primárneho kalu pre suchú inštaláciu a priamu montáž do potrubia cez 
príruby. Elektromotor s krytím IP 55 a troma termistormi vo vinutí, musí byť vo vyhotovení pre 
ovládanie frekvenčným meničom. Čistenie a servis  piestov musí byť možný po demontáži predného 
krytu tela čerpadla. Po opotrebení oblúkových segmentov skrine je možné ich nastavenie. Mechanická 
upchávka musí byť riešená ako vymeniteľná kazeta.  
U čerpadla je možný obojsmerný chod (v prípade preplachovania či čistenia). Čerpadlo môže bežať 
obmedzený čas nasucho (min. 10 minút). Prevádzka čerpadla je bez rázov. 
Materiálové prevedenie: teleso čerpadla – liatina, rotujúce piesty – tvrdená guma NBR; základový rám 
- oceľ tr.11 + náter. Súčasťou čerpadla je ochrana proti chodu na sucho a tlaková ochrana. 

7.7 OBJEMOVÉ VRETENOVÉ ČERPADLO NA FLOKULANT 

Objemové horizontálne jednovretenové čerpadlo pre dávkovanie flokulantu do zmiešavacieho 
priestoru odstredivky, či rotačného zahusťovača. Pohon je zabezpečený elektroprevodovkou. Telo 
čerpadla a príruby sú zo sivej liatiny, stator má výstelku vhodnú pre danú koncentráciu čerpaného 
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média. Rotor je z legovanej kalenej ocele, čapové kĺby s trvalou náplňou maziva, upchávka 
mechanická, základová doska z ocele tr.11. Elektromotor je s krytím IP 55, vybavený tromi 
termistormi vo vinutí, vyhotovený pre ovládanie frekvenčným meničom. Súčasťou čerpadla je ochrana 
proti chodu na sucho a tlaková ochrana. 

7.8 MECHANICKÝ ROTAČNÝ ZAHUSŤOVAČ PREBYTOČNÉHO KALU 

Rotačný zahusťovač je zariadenie pracujúce na princípe dopravy predupraveného kalu s organickým 
flokulantom pomocou pomalobežného bubna z filtračnej tkaniny z polyesteru. Kovové časti v styku 
s kalom, kotviaci rám, prívodné potrubie sú vyrobené z nerezovej ocele AISI 316. Preplachovanie 
filtračnej látky bubna je pomocou systému trysiek. Maximálny inštalovaný elektrický príkon 
rotačného zahusťovača do 1,1 kW. Súčasťou rotačného zahusťovača je predradený flokulačný reaktor 
vyrobený z nehrdzavejúcej ocele  AISI 316. Preplachovanie filtračnej látky bubna počas prevádzky je 
zabezpečené systémom trysiek a prívodom technologickej vody. Súčasťou dodávky zahusťovača je 
fréma pod zariadenie. 
Rozvádzač linky zahustenia je vybavený možnosťou prevádzkovania v automatickom alebo ručnom 
režime pomocou riadiaceho systému pre celú linku zahusťovania a s komunikáciou na nadradený 
systém. Chladenia rozvádzača je oddelené cez výmenník  vzduch/ vzduch pre zamedzenie vplyvu 
sírovodíkov. Rozvádzač linky ovláda všetky zariadenia vrátane oplachov. 

7.9 DEKANTAČNÁ ODSTREDIVKA PRE ODVODNENIE VYHNITÉHO KALU 

Rotujúca sústava je uložená na kompaktnom ráme zo zvarených nosníkov s hlavnými ložiskami na 
oboch koncoch. Motor je  upevnený nohami na posuvných konzolách, slúžiacich k napínaniu 
remeňov. Bubon je poháňaný na kužeľovitom konci elektrickým motorom cez klinové remene. Bubon, 
dopravník , vstupná rúrka, výstupy a iné časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s procesným médiom, sú 
vyrobené z nerezovej oceli AISI 316. Minimálny vnútorný priemer bubna je 350 mm. Kryt 
odstredivky je z nerezovej ocele na pántoch. 
 
Princíp fungovania dekantačnej odstredivky: Pohon dekantačnej odstredivky zaisťuje elektromotor, 
ktorého hnacia sila sa prenáša z hriadeľa pomocou remenice  a klinových remeňov na remenicu bubna. 
Systém priameho pohonu pozostáva  z troch hlavných elektrických častí: riadiaceho systému, pohonu 
s frekvenčne meniteľnými otáčkami (VFD) a striedavého  motora. Tento motor je pripojený k 
prevodovke dekantéra priamo cez pružnú spojku. Signál otáčok motora je vysielaný z regulátora 
k pohonu VFD. Pohon VFD riadi otáčky motora. Regulátor vyráta rozdielové otáčky na základe 
meraných otáčok motora. K stanovení rozdielových otáčok potrebuje regulátor informácie 
o prevodovom pomere  prevodovky. Otáčky bubna a stredového kolesa sa merajú indukčnými čidlami 
umiestnenými na dekantéri. Odstredivka je riadená špeciálnym riadiacim systémom s ústredným 
procesorom a s grafickým rozhraním. Snímače teplôt ložísk a snímač vibrácii sú napojené do 
riadiaceho systému dekantéra. Súčasťou dodávky zahusťovača je fréma pod zariadenie. 
 
Rozvádzač linky odvodnenia je vybavený možnosťou prevádzkovania v automatickom alebo ručnom 
režime pomocou lokálneho riadiaceho systému pre celú linku odvodnenia a s komunikáciou na 
nadradený systém. Chladenia rozvádzača oddelené výmenník  vzduch/ vzduch pre zamedzenie vplyvu 
sírovodíka. Rozvádzač linky ovláda všetky zariadenia vrátane oplachov. 

7.10 AUTOMATICKÁ STANICA PRÍPRAVY A DÁVKOVANIA FLOKULANTU 
PRE ZAHUSTENIE A ODVODNENIE KALU 

Automatická stanica flokulačného roztoku na prípravu práškových a tekutých polymérov s 
automaticky riadením procesu pri koncentrácii 0,1 - 0,4 % roztoku. Zariadenie pozostáva 
z nasledujúcich časti - prípravná nádrž, zásobná nádrž, dávkovač flokulantu s vyhrievaným 
vykurovacím káblom, zásobník flokulantu, pomalobežné miešadlá, riadiaci rozvádzač, silové a 
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komunikačné pripojenie na hlavný rozvádzač. Celkový inštalovaný príkon nesmie presahovať 1,4 kW. 
Kovové časti v styku s procesným médiom, kotviaci rám, prívodné potrubie sú vyrobené z nerezovej 
oceli AISI 304. Zariadenie zabezpečuje prenos dát: prevádzka a združená porucha, minimum sypkého 
flokulantu, minimum pripraveného flokulantu, limitné meranie hladiny sypkého zásobníka, limitné 
meranie hladiny rozpusteného flokulantu a ich prenos do riadiaceho systému. Prevádzka stanice je 
nezávislá na kolísaní tlaku a prietoku riediacej vody. Dávka polyméru je v zmysle impulzov od 
prietokomerov. 

7.11 NÍZKOTLAKÝ SUCHÝ DVOJMEMBRÁNOVÝ PLYNOJEM 

Dvojmembránový zásobník plynu pozostáva z troch vysoko odolných membrán uchytených do 
zosilnenej betónovej základovej dosky pomocou nerezového príslušenstva – líšt a kotiev. Membrána 
na dne oddeľuje a tesní priestor plynojemu od betónovej dosky. Pružná vnútorná membrána spolu 
s membránou na dne vytvára plynový priestor s variabilným objemom a spolu s tesnou a pevnou 
vonkajšou membránou tvorí priestor tlakový, do ktorého tlačí ventilátor (v zostave 1+1 inštalovaná 
rezerva) vzduch zvonka a kde sa nastavením klapky udržuje konštantný tlak. Klapka má za úlohu 
udržať v plynojeme rovnaký tlak aj v prípade vonkajšieho vplyvu (sneh, vietor, atď). Ventilátory majú 
na výtlaku spätnú klapku, ktorá zabráni prípadnému prieniku plynu k ventilátoru, v prípade jeho 
poruchy. Sú v prevedení do výbušného prostredia. Pre prípad havárie a zvýšenia pretlaku plynu 
v systéme uvoľní pretlak kvapalinová poistka, ktorá je súčasťou plynojemu. Je konštruovaná tak, aby 
v prípade poruchy a zvýšenia tlaku cez nemrznúcu kvapalinu vyfúkla plyn, nie však obsah poistky 
a pri poklese tlaku bola opäť funkčná. 
Približný objem naplnenia plynojemu sa meria pomocou ultrazvukového merača vzdialenosti 
vnútornej membrány od vrchu plynojemu. Na základe tejto vzdialenosti je pomocou prevodníka 
naprogramovaného pre daný objem plynojemu vypočítaný približný objem plynu v ňom. Podľa tohto 
objemu sú riadené aj okolité zariadenia ČOV, ako horák zvyškového bioplynu, kotle, či kogeneračná 
jednotka. Údaje o chode ventilátorov a stave naplnenia plynojemu sú prenášané do velína. 
Materiál membrán plynojemu musí byť vyrobený kombináciou vysokopevných materiálov z PES 
a PVC, ktorý je schopný zabezpečiť dostatočnú pevnosť v ťahu aj pri prevádzkových teplotách 
plynojemu v rozsahu od -30 do +70 stupňov Celzia.  

7.12 KOMPRESOR BIOPLYNU NA MIEŠANIE VYHNÍVACEJ NÁDRŽE 

Zariadenie slúži na premiešavanie vyhnívacej nádrže až do výšky hladiny cca.18m bioplynom 
z plynového priestoru vyhnívacej nádrže. Kompresor bioplynu bude navrhnutý ako dvojhriadeľové, 
rotačné, zubové, plynotesné, dúchadlo s otáčavými piestami, pri ktorých sa dve čeľuste otáčajú proti 
sebe  bez dotyku a bez použitia oleja. Rotory sú synchronizované ozubeným prevodom. Ozubený 
prevod a ložiská sú mazané olejom a nachádzajú sa v skrini pohonu, ktorá obsahuje aj olejovú náplň. 
Zariadenie pre dopravu oleja zabezpečuje dokonalé mazanie ložísk a ozubených prevodov aj pri 
maximálnych prípustných otáčkach kompresora. 
Kompresný priestor a pohon sú od seba oddelené špeciálnym tesnením. Kompresor je vybavený 
ochranným tlmiacim krytom a chladený pomocou integrovaného ventilátora, ktorý zabezpečuje 
dostatočnú výmenu vzduchu. 
Pohon je zabezpečený prírubovým motorom, krútiaci moment sa prenáša na piesty cez spojku. 
Tlakový regulačný ventil umožňuje nastavenie tlaku požadovanej hodnoty, ktorý je obmedzený 
maximom zo štítka zariadenia. 
Zariadenie bude navrhnuté v zostave 1+1 zabudovaná rezerva. 

7.13 ZARIADENIE NA ODSÍRENIE BIOPLYNU 

Bioplyn, ktorý vzniká vo vyhnívacích nádržiach ČOV pri anaerobnej stabilizácii obsahuje často síru 
vo forme sírovodíka v takej miere, že nie je možné ho ďalej spaľovať v kotloch či KGJ. Preto je 
potrebné množstvo síry v bioplyne znižovať. Zariadenie pracuje na princípe oxidácie sírovodíka. Je 
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určené na presné a bezpečné dávkovanie vzduchu do cirkulačného kalu. Skladá sa zo zdroja vzduchu, 
dávkovacieho zariadenia, injektora a elektrorozvádzača. Ako zdroj vzduchu bude použitá 
kompresorová stanica. Dávkovacie zariadenie je umiestnené v nástennej skrini. Vstup vzduchu do 
potrubia je zabezpečený injektorom s opatreným uzatváracími armatúrami. Ovládanie a monitorovanie 
odsírovacieho zariadenia je zabezpečené pomocou riadiacej jednotky. Riadiaci rozvádzač je opatrený 
aj ovládacím terminálom. Prietoky a tlak dávkovaného vzduchu sa stanovia pre každú aplikáciu 
individuálne 
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8. VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE PRE ELEKTROTECHNICKÉ 
PRÁCE A ZARIADENIA 

 
Uchádzačov upozorňujeme, že 1.1.2010 vstúpila do platnosti Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR č. 508/2009. Nakoľko projektová dokumentácia (PD) Objednávateľa bola spracovaná 
pred vydaním tejto vyhlášky, PD odkazuje na vyhlášku č. 718/2002. Od zhotoviteľa sa však bude 
požadovať, aby zhotovil všetky Technologické zariadenia a vykonal všetky činnosti pred ich 
uvedením do prevádzky v súlade s vyhláškou č. 508/2009, bez ohľadu na 
špecifikácie/kapacity/výkony uvedené v týchto súťažných podkladoch. Tieto činnosti budú zahŕňať 
východiskovú odbornú prehliadku a odbornú skúšku a prvú úradnú skúšku vyhradených technických 
zariadení ČS vrátane vypracovania technickej dokumentácie v súlade s požiadavkami vyhlášky 
508/2009 Z.z.. 

8.1 VŠEOBECNE 

Nasledovné kapitoly špecifikujú všeobecné požiadavky a normy vyhotovenia elektrotechnických prác 
pre stroje a zariadenia a elektrické inštalácie. Platnosť uvedených požiadaviek je všeobecná okrem 
prípadov, kde Osobitné požiadavky uvádzajú iné špecifikácie. 
 
Všetky technologické zariadenia budú schválené po zabudovaní príslušnými oprávnenými orgánmi 
(technickou inšpekciou alebo aj inými orgánmi SR podľa platnej legislatívy). 

8.2 VYHOTOVENIE 

Mimoriadnu pozornosť treba venovať vzhľadu elektrickej inštalácie a usporiadania, ktoré budú 
odsúhlasené SD pred začatím inštalovania. 
 
Konečné pozície montáže zariadení a zariadenia budú odsúhlasené na Stavenisku s SD pred 
inštalovaním.  
 
Zhotoviteľ dohodne, aby výrobcovia rozvádzačov a panelov poskytli kvalifikovanú pracovnú silu na 
dozor vykladania, umiestňovania na predpísané pozície na pripravené základy, postavenia a 
kolaudáciu všetkých rozvádzačov a ovládacích panelov.  
 
V prípade inštalácie zariadení ASRTP tieto budú v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa na typ 
a vyhotovenie z dôvodu vylúčenia akýchkoľvek prevádzkových problémov a prípadnej zlej 
komunikácie systémov (panelov, rozvádzačov, softvérového a hardvérového vybavenia) od rôznych 
výrobcov. Kompletný popis systémov ASRTP je potrebné dať odsúhlasiť pred objednávaním tak SD 
ak aj Objednávateľovi. 

8.3 VÝBER MATERIÁLOV 

Všetky materiály začlenené do diela budú vhodné pre príslušné použitie, budú nové a prvotriednej 
kvality bez nedokonalostí s garantovanou dlhou životnosťou a minimálnou údržbou. 
 
Zamedzí sa použitiu nepodobných materiálov v kontakte, ale kde sa tomu nedá vyhnúť, tieto materiály 
budú vybrané tak, aby prirodzený rozdiel potenciálu medzi nimi nepresiahol 250 mV. Podľa potreby 
sa použije elektrické pokovovanie alebo iná úprava kontaktných povrchov na redukovanie rozdielu 
potenciálu na požadovaný limit. 
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Všetky materiály a konečné úpravy materiálov budú vyberané pre dlhú životnosť za klimatických 
podmienok na Stavenisku. Materiály použité vo ventilovaných alebo klimatizovaných plochách budú 
vybrané tak, aby vyhovovali podmienkam očakávaným v prípade zlyhania ventilácie alebo 
klimatizačného zariadenia. 

8.4 PODMIENKY PROSTREDIA 

Všetky dodávané káble a elektrické zariadenia budú vhodné do navrhovaného prostredia alebo 
vonkajších klimatických podmienok v súlade s príslušnými slovenskými normami.  
 
Konštrukčné časti musia byť vhodné pre podmienky bežné v mestských čistiarňach odpadových vôd a 
čerpacích staniciach odpadových vôd. Toto sa obzvlášť týka odolnosti voči korózii u jednotlivých 
častí zariadení, ktoré sú v kontakte s odpadovou vodou, striekajúcou vodou, silne vlhkým vzduchom, 
kalovým plynom a inými korozívnymi médiami. 
 
Počas zimy môžu byť zariadenia v prevádzke vystavené snehu a teplotám až do –25°C. Preto je 
potrebné brať do úvahy maximálnu odolnosť voči poveternostným podmienkam pri výbere konštrukcií 
a materiálov pre všetky vonkajšie zariadenia. Pokiaľ teplota poklesne pod –25°C bude potrebné zaistiť 
prevádzkovanie zariadenia vo zvláštnom režime, tak aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo 
stavby v týchto extrémnych podmienkach.  
 
Najmä pri použití plastových materiálov musí byť kladený veľký dôraz na ich odolnosť voči nárazu aj 
pri nižších teplotách. Zariadenia inštalované na vonkajšom prostredí musia byť konštruované berúc do 
úvahy nárasty teploty, účinky rozťažnosti, napätia, odolnosť voči ultrafialovému žiareniu spôsobené 
slnečným žiarením atď.. Maximálna teplota pre dimenzovanie musí byť upravená na maximálnu 
vonkajšiu teplotu a maximálnu teplotu média.  

8.5 POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektro sk. (napr. EZ nad 1000 V 
AC, EZ v mokrom prostredí, EZ v prostredí výbuchu, vrátane ochrany pred bleskom a statickou 
elektrinou) platí požiadavka vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. o osvedčení konštrukčnej 
dokumentácie Technickou inšpekciou. 
 
Pred uvedením zariadenia do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych prác povinný vykonať prvú 
odbornú prehliadku podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6.  
 
Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektro sk. vykonať 
prvú úradnú skúšku v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. 
 
Niektoré typy výrobkov (napríklad modemy) musia byť v súlade s predpismi Slovenských 
telekomunikačných služieb. Všetky telekomunikačné práce musí realizovať personál s platnou 
licenciou, vydanou oprávneným orgánom povoľujúcim Zhotoviteľovi uskutočňovať prácu na 
nízkonapäťovom zariadení a na kábloch. 
 
Elektrické zariadenia budú navrhované v nevýbušnom vyhotovení v súlade s STN EN60079-14 a STN 
33 2000-5. Realizačná dokumentácia bude obsahovať protokoly o určení prostredia pre všetky 
priestory, kde sa nachádzajú el. zariadenia a bude obsahovať zdôvodnenie stanoveného prostredia 
a popis zariadenia vo vzťahu k prostrediu.  Prostredie v zmysle STN 332000-5 určuje odborná komisia 
a z toho vyplývajú lehoty odbornej prehliadky. 
 
Bezpečnostno-technické požiadavky budú riešené podľa STN rady 33 a 34. Všetky el. zariadenia budú 
zaradené do skupiny ohrozenia podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.  
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Ochrana pred úrazom el. prúdom neživých častí bude riešená v súlade s STN 33 2000-4-41 a STN 33 
2000-5-54.  
 
Ochrana pred prepätím pri kladení silnoprúdových el. zariadení bude riešená podľa STN 34 1050.  
 
Všetky objekty budú vybavené pospájaním v súlade s STN 33 2000-5-54 a STN EN 60079-14. Všetky 
náležitosti pospájania budú uvedené v realizačnej dokumentácii. 
 
Vo všetkých zariadeniach budú umiestnené výstražné značky v súlade s STN EN 61310, STN 33 
3220, STN 33 2000 a STN EN 61140. 
 
Elektrické zariadenia musia byť kontrolované v lehotách podľa STN 33 1500. 
 
Elektromontážne práce budú vykonávané výlučne osobami oprávnenými v zmysle STN 33 2000, STN 
34 3100 a Vyhl. 508/2009. 
 
Obsluhu a prácu na elektrickom zariadení môže vykonávať len pracovník (prevádzkový elektrikár), 
ktorý je držiteľom platného osvedčenia o vykonaní skúšky podľa vyhl. MPVSVaR SR č. 508/2009 
Z.z. (samostatný elektrotechnik). Akékoľvek zmeny alebo opravy elektrických zariadení môžu byť 
vykonávané len osobami oprávnenými v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. 
 
Prehliadky a skúšky elektrického zariadenia: vykonať v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. 
– podrobne ustanoví prevádzkový a manipulačný poriadok. Zariadenie ako celok podlieha vykonaniu 
odbornej prehliadky a odbornej skúšky pred uvedením do prevádzky. Zariadenia skupiny „A“ 
podliehajú skúške podľa MPVSVR SR č. 508/2009 Z.z. Odborné prehliadky a odborné skúšky 
elektrických zariadení v prostredí pasívnom s nebezpečenstvom výbuchu je podľa vyhl. MPVSVR SR 
č. 508/2009 Z.z. treba vykonávať každé 2 roky. Odborná prehliadka a skúška zariadenia na ochranu 
pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu je potrebné 
podľa vyhl. MPVSVR SR č. 508/2009 Z.z. vykonávať každé 2 roky. Odborné prehliadky a odborné 
skúšky elektrického zariadenia a bleskozvodov podľa vypracovaného harmonogramu v zmysle vyhl. 
MPSVR č. 508/2009 Z. z., príloha č. 8 a STN 331500, STN EN 62305. 
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9. ELEKTROTECHNICKÉ ZARIADENIE  

9.1 NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU  

Elektrické napájacie rozvody a príslušné zariadenia v týchto rozvodoch budú v ponuke uvedené v 
dimenziách zodpovedajúcich navrhnutými strojmi a zariadeniami (ich energetickej náročnosti).  
 
Zaistenie energie potrebnej pre Zhotoviteľa počas výstavby Diela je povinnosťou Zhotoviteľa. 
Napájanie Diela musí byť napätím uvedeným na výrobnom štítku zariadenia.  

9.1.1 Návrh systému napájania napätím 

Ak je Zhotoviteľ zodpovedný za návrh alebo modifikáciu energetického napájacieho systému, musí 
dodržiavať nasledovné všeobecné požiadavky. 
 
Zhotoviteľ musí poskytnúť podrobnosti svojich návrhov projektu a výstavby energetického systému 
a musí zaistiť všetky nevyhnutné prívody a napájače vo svojom Zariadení, aby splnil budúce 
požiadavky a udržal existujúcu prevádzku počas prechodného obdobia. 
  
Zhotoviteľ musí splniť špecifikovanú koncepciu vyhotovenia energetického rozvodného systému 
a zaistí rozvodne, transformátory, MCCs (viackanálové riadenie), spínacie dosky a ochranné/ 
prístrojové zariadenia potrebné pre elektrickú kapacitu strojného vybavenia zvoleného Zhotoviteľom. 
 
Zhotoviteľ vypracuje návrh elektrického napájacieho systému tak, aby bol vhodný pre menovité 
hodnoty a záťaže strojného vybavenia a pomocných systémov, ktoré navrhuje, spolu aj s ďalšími 
kritériami návrhu.  
 

Spoľahlivosť systému  
Systém rozvodov musí byť taký, aby poskytol maximálnu bezpečnosť napájania a flexibilnosť 
prevádzky. Obvody silového napájania musia byť zdvojené a to ku všetkým hlavným inštaláciám  
strojného vybavenia a musia sa dimenzovať na maximálne zaťaženie všetkých prevádzkovaných 
zariadení strojného vybavenia s výnimkou tých, kde určité riadiace systémy inak obmedzujú  
maximálne zaťaženie obvodov.  
 
Blokovanie bude zabezpečené na všetkých napájacích obvodoch spínacích zariadení (výkonových 
vypínačoch) v celom energetickom systéme tak, aby sa zabránilo súčasnej prevádzke zdvojeného 
stáleho napájania.  
 
Pre prípad poklesu alebo výpadku siete musí byť zabezpečený náhradný stacionárny zdroj elektrickej 
energie pre všetky dôležité technologické časti strojného vybavenia.  
 

Maximálne prevádzkové zaťaženie  
Zhotoviteľ musí predložiť počas projektovej zmluvnej fáze svoje posúdenie celkového inštalovaného 
a maximálneho prevádzkového odberového zaťaženia na základe ponúkaného Zariadenia. 

Použité napäťové systémy  
Energetický rozvodový systém bude prevádzkovaný s týmito hodnotami napätia: 

Funkčné napätie  
VN rozvod:  22 kV AC, 50Hz 
NN rozvod:  400/230V AC, 50Hz  
Pomocné strojné vybavenie a obsluha:  400/230V AC, 50Hz 
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Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:  prednostne samočinné odpojenie napájania, dvojitá alebo 
zosilnená izolácia 
Riadiace napätie: všeobecne 24V DC (PLC – programovateľný logický automat) a 24V AC.  
 
NN Rozvody sú trojfázové, s frekvenciou 50 Hz a vyhotovené ako 5 vodičové. Energetický systém 
musí byť pevne uzemnený pri VN/NN transformátoroch. 

9.1.2 Systém napájacieho napätia a ochrana strojného vybavenia  

Osobitné požiadavky podrobne určujú minimálne technické požiadavky na napätie a ochranu 
strojného vybavenia.  
 
Zhotoviteľ navrhne systém elektrického napájania a ochrany strojného vybavenia v rámci 
špecifikovaných parametrov návrhu a zvolí menovité hodnoty a prevody/pomery pomocných 
ochranných transformátorov a ochranných relé s nastaviteľnými hodnotami a prevádzkovými 
charakteristikami, aby zabezpečili: 
 
Ochranu proti preťaženiu v súlade s tepelnými charakteristikami strojného vybavenia. 
Účinnú ochranu proti preťaženiu, skratu, zemnému spojeniu a jednofázovým prevádzkovým 
podmienkam v motorových obvodoch. 
 
Selektivitu medzi relé, vysokovýkonnými (HRC) poistkami a ochrannými ističami na postupných 
napájacích a prevádzkovo stabilných zónovaných a vyvážených systémoch prúdovej ochrany za 
podmienok poruchy a spínacieho rázu.  
 
Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby ochrana napájacieho energetického systému ČOV a čerpacích staníc 
bola plne koordinovaná s energetickým systémom distribučnej spoločnosti a musí určiť všetky 
ochrany pre celé vybavenie potrebné na prívodných obvodoch s napätím 22 kV.   
 
Aby systém bol chránený pred poškodením alebo zničením preťažením, je potrebné počítať 
s primeranými bezpečnostnými opatreniami. Systém sa musí realizovať v súlade s elektrotechnickými 
predpismi (normy STN a pod.) ktoré sa týkajú prúdových ochrán používaných na všetkých objektoch. 
Citlivé zariadenia (ako je elektronika, programovateľné logické automaty PLC, počítače a pod.) sa 
musia ochrániť príslušnými systémami proti nadprúdom.  

9.1.3 Meranie spotreby elektrickej energie  

Elektromery merajúce spotrebované KWh sa musia nainštalovať do prívodných napájacích obvodov 
všetkých rozvádzačov VN a NN, motorických rozvádzačov a v rámci energetického systému (napr. 
ČOV alebo ČS).  
 
Meracie zariadenia na meranie spotreby elektrickej energie na napájacej strane musia pozostávať 
z vyčlenených meracích transformátorov prúdu a napätia s napätím 240 V na sekundárnych obvodoch 
spolu s viacfunkčnými elektromermi na meranie kWh, kVAh, kW a kVA, ako aj funkcií maximálnej 
požiadavky na odber a zobrazovacích jednotiek vybavených výstupnými analógovými a 
beznapäťovými digitálnymi signalizačnými zariadeniami na účely diaľkového monitorovania.  

9.1.4 Kompenzácia účinníka  

Aby sa splnili požiadavky distribučnej spoločnosti, napájací energetický systém sa musí navrhnúť tak, 
aby pracoval s minimálnym odberovým účinníkom 0.95. Kompenzácia účinníka musí spĺňať 
požiadavky stanovené v Osobitných požiadavkách a bude pozostávať buď z individuálnej 
kompenzácie pomocou kondenzátorov pri každom motorovom pohone a pri každom induktívnom 
obvode, alebo z centrálnej automaticky riadenej kompenzácie.  
 
Kompenzovaný účinník energetického systému musí mať v bode napájania hodnotu minimálne 0,95.  
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V NN distribučnom systéme musia byť kondenzátory kompenzácie účinku obsiahnuté v riadení 
príslušného motora alebo v distribučnej rozvodni. 

9.2 POLARITA 

Polarita všetkých elektrických zariadení použitých v Diele, ktoré sú špecifikované, sa musí uspôsobiť 
nasledovne (pri pohľade spredu):  
 
U dvojpólového zariadenia bola fáza lebo živá časť hore (alebo na ľavej strane) a neutrálny pól alebo 
uzemnený pól bol na spodnej časti (alebo na pravej strane). Na vývodoch zástrčiek a zásuviek polarita 
musí splniť požiadavky určené príslušnými slovenskými normami.  
 
V prípade troj- alebo štvorpólového zariadenia budú v poradí L1, L2, L3 a neutrál, počítajúc od hora 
smerom nadol alebo zľava doprava v prípade vertikálneho a horizontálneho usporiadania.  
 
Farebné označenie fáz a sledu fáz musí vyhovovať slovenským predpisom.  
 
Všetky žily káblov sa musia označiť s odkazom na fázu.  

9.3 BEZPEČNOSTNÉ BLOKOVANIE  

Kompletný systém elektrického a mechanického blokovania a bezpečnostných zariadení sa musí 
zabezpečiť v celom systéme elektrickej inštalácie pre bezpečnú a nepretržitú prevádzku zariadenia, 
aby sa zabezpečila: 
 
Bezpečnosť personálu zainteresovaného do prevádzky a údržby zariadenia. 
 
Správny postup prevádzky zariadenia počas jeho naštartovania a uzatvárania.  
 
Bezpečnosť zariadenia, keď sa prevádzkuje za normálnych podmienok alebo za mimoriadnych 
podmienok.  
 
Blokovanie musí byť preventívne a nie nápravné v prevádzke.  
 
Zhotoviteľ je zodpovedný za prípravu blokovacích schém na schválenie zo strany SD. 

9.4 ELEKTRICKÉ MOTORY 

Všetky motory musia byť vhodné prevádzky pod napätím 400 V, pričom napätie bude trojfázové 
s frekvenciou 50 Hz a musia splniť požiadavky príslušných STN.  
 
V prípade, že nie je inak špecifikované, konštrukcia motorov pre vnútorné použitie s min. ochranou 
IP54, konštrukcia motorov pre vonkajšie použitie s min. ochranou IP55. 
 
Ak nie je inak špecifikované, konštrukcia motorov pre ponorné čerpadlá musí splniť stupeň krytia a 
ochrany nie menší ako IP68. 
 
Všetky motory s výnimkou ponorných čerpadiel sa musia hodiť na prevádzku za klimatických 
podmienok Staveniska a pri teplote prostredia až do +40°C. 
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Motory pri teplote prostredia +40°C musia byť indukčné s klietkovým vinutím, vhodné na priamy 
štart, pričom ich štartovací prúd nepresiahne šesť násobok plného zaťažovacieho prúdu, pokiaľ nie je 
špeciálne uvedené inak v príslušných slovenských normách ako alternatívne usporiadanie.  
 
Účinnosť a účinník motorov musí byť vysoká v širokom rozsahu podmienok zaťaženia a motory 
musia byť navrhnuté, vyrobené a odskúšané tak, aby boli v súlade s príslušnými slovenskými 
normami.  
 
Motory musia byť v prevádzke tiché a pracovať bez chvenia a vibrácií. Motory musia byť vyvážené aj 
staticky aj dynamicky.  
 
S výrobcami sa musí dohodnúť, aby SD v prípade požiadavky mohol byť osobne prítomný počas 
skúšok motorov. 

9.5 FREKVENČNÉ MENIČE  

Meniče musia zabezpečiť premenlivé napájanie napätia s meniacou sa frekvenciou a budú napájať 
čerpadlá a ďalšie regulovaná zariadenia v celom rozsahu zaťaženia. Ak nie je špecifikované inak, 
samotný menič musí byť skonštruovaný s krytím spĺňajúcim triedu krytia IP2X.  

9.6 TRANSFORMÁTORY  

Menovitý výkon 
Transformátory sa musia dimenzovať na nepretržitú prevádzku s maximálnym menovitým výkonom 
za určených podmienok prostredia. Musia sa umožniť prípustné odchýlky od ideálneho rozloženia 
záťaže a ideálneho (sínusového) priebehu prúdu a napätí pre vyššie harmonické kmitočty pri 
nelineárnej záťaži  (teda pre meniče), ktorá je pripojená.  
 
Vinutia  
Primárne vinutia všetkých transformátorov musí byť zapojené do trojuholníka. Sekundárne vinutia 
všetkých transformátorov s výnimkou špeciálnych aplikácii ako 12 pulzné meniče bude zapojenie do 
hviezdy s nulovým bodom hviezdy vyvedeným na svorkovnicu nízkeho napätia. Svorkovnica 
transformátora s vývodmi z hviezdy s nulovým bodom musí byť schopná pripojenia káblov tak ako sa 
uvádza v Osobitných požiadavkách. Bod nuly hviezdy na sekundárnom vinutí sa musí riadne uzemniť.  
 
Jadrá transformátorov  
Jadrá transformátorov sa musia zhotoviť z nestarnúcich transformátorových plechov s nízkymi 
stratami a s vysokou priepustnosťou, pričom tieto plechy musia vyhovovať požiadavkám  príslušných 
STN. Zdvíhacie oká alebo slučky musia byť súčasťou dodávky.  
 
Jadro bude uzemnené v jednom bode jedine pomocou dobre viditeľného odstrániteľného spojenia, 
ktoré sa bude dať jednoducho odpojiť v prípade kontroly izolácie jadra. 

9.7 SPÍNACIE ZARIADENIA  

Spínacie zariadenia a tlačidlá budú v súlade s požiadavkami príslušných STN. 

9.7.1 Hlavné vypínače  

Hlavný vypínač alebo vypínače každého zariadenia/inštalácie budú označené tak, aby sa dali 
rozpoznať od ostatných spínacích prvkov podľa ich umiestnenia, označenia farbou, poprípade ďalším 
iným vhodným prostriedkom a to tak, aby ich bolo možné nájsť jednoducho v prípade nepredvídaných 
okolností. Ak sa v  budove nachádza viac ako jeden hlavný vypínač, každý z nich sa označí tak, aby 
určoval, ktorá inštalácia alebo sekcia inštalácie spadá pod jeho kontrolu.  
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V prípade skriňového hlavného rozvádzača sa musí hlavný vypínač (alebo vypínače) umiestniť do 
jeho odpovedajúcej sekcie a musí byť úplne oddelený od ostatných častí skrine a prístup k nemu musí 
byť z prednej časti skrine.  
 
Všetky hlavné vypínače na všetkých hlavných rozvádzačoch (či už skriňového typu alebo iného typu) 
sa musia umiestniť tak, aby existovala minimálna vzdialenosť určená príslušnou STN od končenej 
úrovne podlahy ku tlačidlu vypínača alebo pripojovacích pásov, podľa toho, ktoré z nich je nižšie.  

9.7.2 Pomocné vypínače  

Pomocné vypínače použité za účelom indikácie, ochrany a blokovania musia byť jednoducho 
prístupné a uzatvorené priehľadným a prachu odolnom krytom.  
 
Medzi pevnú časť vypínača obvodu a jeho pohyblivú časť obvodového sa musí začleniť vhodné 
sekundárne rozpojenie.  
 
Náhradné pomocné kontakty, jeden pre vypnutie a jeden pre zapnutie, sa musia poskytnúť pre každé 
spínacie zariadenie.  

9.7.3 Vypínače obvodov nízkeho napätia  

Vzduchové vypínače sa musia dimenzovať pri regulácii záťaže na maximálne zaťaženie daného 
obvodu v prevádzke pri 3- fázovom prúde 400 V s frekvenciou 50 Hz pri 4- vodičovom vyhotovení za 
určených klimatických podmienok pracoviska.  
 
Všetky vypínače nízkeho napätia sa budú osadzovať na ovládacie panely, ktoré budú spĺňať kritériá 
stanovené v Osobitných požiadavkách a nesmú znížiť stupeň ochrany na menej ako IP54. 
 
Menovitý prúd určený v týchto odsekoch bude taký ako u vypínača obvodu namontovaného na 
panelový rozvádzač. Prevádzková schopnosť zniesť skrat nesmie byť menšia ako je maximálna 
hodnota skratu napäťového systému.  
 
Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky vzduchové vypínače obvodov sa musia použiť na nominálny prúd 
630A a vyššie. 
 

9.8 INDIKÁTORY A MERAČE  

Všetky indikátory a meracie prístroje musia vyhovovať príslušným slovenským normám a musia mať 
zaručenú triedu presnosti. Musia byť vhodné do určeného prostredia, dokonale utesnené proti 
vniknutiu vlhkosti a prachu.  

9.9 ROZVÁDZAČE OVLÁDANIA MOTOROV 

Rozvádzače ovládania motorov, ak budú použité,  budú kombinovaného typu v súlade s vyhovením 
príslušným slovenských norám. 
 
Vyžaduje sa, aby skrine ovládania motorov tvorili spoločnú časť rozvádzačov a musia spĺňať príslušné 
predpisy príslušných STN pre panelové rozvádzače. Skrine musia byť ľahko prístupné pre účely 
údržby a musia byť prachotesné vzduchotesné a vodotesné podľa požiadaviek krytia a ochrany 
minimálne IP54. Každý rozvádzač ovládania motora musí byť dimenzovaný tak, aby zniesol plný 
záťažový prúd na ktorý je dimenzovaný za najťažších prevádzkových podmienok.  
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9.10 OZNAČOVANIE 

Označenie panelov, komponentov vysokého napätia a nízkeho napätia a vodičov musí byť v súlade 
s požiadavkami príslušných STN. 
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10. KABELÁŽ A UZEMNENIE 
Táto časť zahŕňa dodávku a inštaláciu nevyhnutnej novej kabeláže a uzemňovacích systémov 
a odstránenie nadbytočnej kabeláže, zemných systémov a elektrických zariadení.  

10.1 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY  

Zhotoviteľ musí dodať, inštalovať, ukončiť, vyskúšať, skolaudovať a identifikovať všetku napájaciu, 
prevádzkovú, ovládaciu, ochrannú a prístrojovú kabeláž nevyhnutnú pre prevádzku zariadenia Diela, 
elektrických rozvodných systémov, monitorovacích, meracích a regulačných systémov a stavebných / 
staveniskových zariadení dodávaných podľa Zmluvy.  
 
Uloženie spojovacieho vedenia: 
Všetky káblové trasy budú dimenzované s 20% rezervou pre možné budúce doplnenie kabeláže. 
 
Káble budú uložené v spoločných káblových trasách. Mimo objekty budú káble uložené (pokiaľ nie je 
v Požiadavkách obstarávateľa uvedené inak) vo výkopoch, v káblových kanáloch, podzemných 
trasách z chráničiek alebo v káblových tvárniciach. Káble vo výkopoch budú položené na pieskovom 
lôžku. Taktiež budú pieskom zasypané. Trasa bude založená tehlami. Vo výkope bude uložené 
uzemňovacie vedenie prepojujúce všetky objekty,  rozvádzače a trafostanice, čo bude tvoriť spoločnú 
uzemňovaciu sústavu. Pri prechode káblovej trasy pod komunikáciami alebo pri križovaní s inými 
rozvodmi budú káble chránené proti mechanickému poškodeniu plastovými rúrami, obetónovanými 
trasami z chráničiek alebo oceľovými/plastovými chráničkami. Výstavba výkopov musí zodpovedať 
STN 341050 a STN 34 7410-1. Ak by došlo k ukladaniu nových káblov do jestvujúcich káblových 
kanálov, bude Zhotoviteľ povinný vyčistiť kanál, zabezpečiť kompletnú výmenu všetkých káblových 
roštov za nové pozinkované rošty s plastovým nástrekom a zabezpečiť prekládku kabeláže na 
spomínané rošty. Vstup káblov z výkopu do príslušného objektu alebo prestupy stenami v rámci 
objektov pokiaľ nie sú zaistené pomocou betónových tvárnic alebo oceľových trubiek (v podlahe 
apod.) budú vyhotovené v rámci prác Zhotoviteľa vŕtaním alebo búraním. Tieto vstupy musia byť 
urobené tak, aby sa zabránilo vnikaniu vody a vlhkosti do objektov.  
 
V objektoch budú nové káble uložené v hlavných trasách na káblových roštoch, v káblových 
pozinkovaných žľaboch s plastovým nástrikom, v ostatných trasách v plastových žľaboch, líšt a 
trubiek. Konštrukcia pre upevnenie žľabov a káblových líšt k povrchu sú súčasťou tohto projektu, 
vrátane príslušných povrchových úprav a náterov. Využitie jestvujúcich nosných konštrukcií pre novú 
kabeláž sa nepredpokladá.  
 
Pri výstavbe káblových chráničiek, žľabov a spojovacích šachiet musí byť zaručená ich vodotesnosť 
s možnosťou odčerpávanie prípadných priesakov z najnižšieho miesta s vyhotovenou priehlbňou pre 
osadenie prenosného kalového čerpadla (napájanie čerpadla musí byť dostupné bežným predlžovacím 
káblom bez nutnosti použitia prenosného elektrického agregátu.)  
 
Uložené káble na káblových vroštoch musia byť trvale označené, aby boli budúcim prevádzkovateľom 
identifikovateľné, pričom pri väčšom počte budú zväzované do prehľadných zväzkov. 
 
Jestvujúce zariadenia nedotknuté výstavbou budú prepojené na nové rozvody el. energie a 
spojovacieho vedenia merania a regulácie. 
 
Zhotoviteľ vypracuje realizačnú dokumentáciu s dôrazom na schematické a blokové schémy spolu 
so zoznamami všetkých káblov a vodičov, ktoré navrhuje inštalovať pre silové, ovládacie a prístrojové 
systémy. Zoznamy musia obsahovať nasledujúce informácie: 
 
- Typ kábla alebo vodiča  
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- Veľkosť vodiča   
- Počet použitých a rezervných žíl 
- Trieda napätia  
- Maximálny prúd pri plnom zaťažení u výkonových vodičoch/kábloch  
- Odkaz na identifikáciu kábla/vodiča  
- Údaje o káblovej trase  
 
V prípade, že niektoré z týchto údajov chýba v realizačnej dokumentácii, Zhotoviteľ je povinný 
dokumentáciu doplniť a dať na schválenie SD. Práce nesmú začať bez písomného súhlasu SD. 

10.1.1 Typy káblov a vodičov  

Typy káblov/vodičov musia plne vyhovovať požiadavkám príslušných STN. Musia byť dodané 
nasledovné typy káblov: 
 
VN silové obvody:  

 XLPE/SWA/PVC, trieda 36000V 
 
NN silové obvody: 

 Pre vodiče veľkosti nad 10 mm2. XLPE/SWA/PVC, trieda 600/1000V 

 Pre vodiče veľkosti 10 mm2 alebo menej, PVC/SWA/PVC a PVC/PVC, trieda 600/1000V 
Pomocné ovládacie a ochranné obvody: 

 PVC/SWA/PVC a PVC/PVC, trieda 600/1000V 
 
Ovládacie a prístrojové obvody: 

 Všetko ovládanie, sledovanie a prístroje musia mať jednotlivo vinuté páry, spoločnú obrazovku, 
PVC/SWA/PVC alebo PE izolovanú konštrukciu, minimálny vodič veľkosti 1/1,5 mm2 a triedy 
230/400V. 

 Informačná dátová linka/spojnica podsystému prenosu dát ("dátová spojnica DCS") 

 V celej dátovej spojnici DCS prepájajúcej každý PLC (programovateľný logický automat) 
s hlavnou stanicou systému SCADA musia byť použité káble z optických vlákien. 

10.1.2 Veľkosť káblov a vodičov 

Veľkosť žily vodiča sa určí v súlade s príslušnými slovenskými normami. 
 
Zhotoviteľ musí dimenzovať a zvoliť silovú a ovládaciu kabeláž, aby vyhovovala konečnému 
schválenému zaťaženiu silových obvodov a výkonov zariadenia spolu so špecifikovaným zariadením 
systému ochrany, riadenia a sledovania. Zhotoviteľ musí vymeniť akýkoľvek schválený alebo 
inštalovaný kábel, pokiaľ je považovaný za nedostatočný.  
 
Krátkodobé hodnoty poruchového prúdu všetkých silových káblov musia vyhovovať maximálnym 
poruchovým hodnotám pripojených rozvodných zariadení a ochranných systémov.  
 
Všetky viacžilové káble určené na ochranné systémy zariadenia, regulačné/riadiace a monitorovacie 
systémy musia obsahovať 2-3 rezervné žily. Všetky rezervné žily musia byť určené a označené.  
 
Na existujúcich prevádzkových zariadeniach s meracím a monitorovacím vybavením navrhovaným aj 
na ďalšie využitie musia mať viacžilové káble zabezpečené podľa tejto Zmluvy dostatočný počet žíl (a 
rezervných), aby sa umožnila úplná inštalácia budúceho vybavenia.  
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10.1.3 Oddelenie káblov a vodičov  

Energetické systémy pracujú pri rôznych napätiach a ovládacie, ochranné a inštalačné obvody pre 
samostatné jednotky alebo zariadenie musia byť vedené v samostatných kábloch. Na vnútornej 
káblovej inštalácii musí byť dodržovaná primeraná vzdialenosť medzi všetkými silovými káblami 
k minimalizácii zníženia zaťažovacieho prúdu káblu kvôli blízkosti. Minimálna vzdialenosť 300 mm 
musí byť dodržovaná medzi všetkými silovými a ovládacími káblami a medzi VN a NN silovými 
obvodmi v súlade s požiadavkami príslušnej slovenskej normy.  
 
Analógové a jednosmerné riadiace signály sa nesmú viesť tým istým káblom. Minimálna vzdialenosť 
medzi káblami s analógovým signálom a káblami s jednosmerným riadiacim signálom a všetkými 
ostatnými systémami káblov sa bude riadiť podľa požiadaviek príslušných STN.  

10.1.4 Káblové vedenia v budovách  

Vedenie káblov v budovách musí byť v hlavných trasách na káblových roštoch, v káblových 
pozinkovaných žľaboch s plastovým nástrikom, v ostatných trasách do plastových žľabov, líšt v 
ochranných rúrkach alebo káblových kolektoroch, ktoré sú zabezpečené, alebo sa nainštalujú alebo 
zavesia na steny alebo strop budovy.  
 
Vo všetkých častiach Diela, kde dochádza k styku s odpadovými vodami alebo v prostredí 
korozívnom v dôsledku výparov chemikálií budú podporné konštrukcie/žľaby budú vyhotovené 
z materiálu odolného voči korózii alebo z nehrdzavejúcej ocele.  

10.1.5 Externé vedenie káblov  

Vonkajšie vedenie káblov budú realizované s ohľadom na požiadavku oddelenia systému káblov. 
Oddelenie káblových systémov a všetkých ostatných podzemných inžinierskych sietí musí byť v 
súlade s príslušnými slovenskými normami. 
 
Ak chce Zhotoviteľ priamo položiť káble do zeme, musí k tomu obdržať súhlas od SD a musí dodržať 
požiadavky príslušných STN na pokládku a identifikáciu/ochranu takýchto káblov.  
 
V káblových kolektoroch sa určená separácia medzi silovými a riadiacimi káblami musí udržať v celej 
dĺžke vedenia káblových systémov.  
 
Umiestnenie a usporiadanie káblových drážok potrebných pre káblové rúrkové systémy bude 
podliehať schváleniu zo strany SD.  

10.2 UZEMNENIE  

10.2.1 Všeobecné požiadavky  

Kovové kostry všetkých elektrických a spolupracujúcich zariadení, vystavené kovové časti budovy, 
kovové uzávery a priľahlé sitá, podpery, dvere a všetky ostatné kovové časti, ktoré sa normálne 
nepoužívajú na vedenie elektriny, sa musia účinne uzemniť vždy podľa príslušnej STN. Zhotoviteľ  
musí dodať a namontovať úplný uzemňovací systém v súlade s STN. 
 
Systém musí byť navrhnutý tak, aby splnil nasledujúce požiadavky: 
Za normálnych a abnormálnych prevádzkových podmienok nesmie dôjsť k žiadnemu ohrozeniu osôb 
v ktoromkoľvek mieste im prístupným; a 
maximálny prúd z ktoréhokoľvek bodu poruchy musí byť vedený späť na ochranný vodič elektrického 
systému bez vzniku nebezpečných potenciálových spádov ani v zemi, ani medzi jednotlivými 
zariadeniami a osobou, ktorá by mohla byť v súčasnom styku; 
priechod poruchového prúdu nesmie spôsobiť žiadne tepelné ani mechanické poškodenie systému. 
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Každý zemniaci systém bude obsahovať: 
Hlavnú zemniacu zbernicu. Každá hlavná zemniaca zbernica musí byť namontovaná na stene, 
zabezpečená pomocou nekeramických izolátorov a určitú dĺžku umožňujúcu pripojenie.  
Zemniacu sústavu pozostávajúcu buď zo zemniacich tyčí, zemniacich dosiek alebo zemniacich 
pásikov. 
Vodiče spájajúce plynové, vodné, a vystavené vodivé časti a všetky vonkajšie vodivé časti so 
zemniacou zbernicou.  

10.2.2 Systémy zemniacich elektród  

Uzemňovacie systémy musia pripojiť uzemňovacie vodiče so zemou. Inštalácia bude pozostávať zo 
uzemňovacích tyčí, mreže/dosiek alebo ich kombinácie, aby sa dosiahol požadovaný uzemňovací 
odpor.  
 
Uzemňovacie tyče sa musia zahĺbiť do zeme v súlade s požiadavkami príslušnej STN. Po skončení 
inštalácie sa musí vykonať skúška zemného odporu alebo ďalšie skúšky v prítomnosti SD, aby sa 
zabezpečila požadovaná hodnota impedancie uzemňovacej slučky v rámci hraníc určených 
v príslušnej STN.  

10.2.3 Ochrana proti blesku  

Všetky konštrukcie a budovy sa musia zabezpečiť ochranou proti blesku v súlade s príslušnými 
normami STN. Každá konštrukcia sa vyzbrojí jedným alebo viacerými bleskozvodmi namontovanými 
na najvyšší bod budovy alebo konštrukcie.  

10.3 POŽIADAVKY NA KLADENIE SILNOPRÚDOVÝCH KÁBLOV 

Na ochranu elektro-energetických, plynárenských a tepelných zariadení sa zriaďujú ochranné pásma. 
Ochranné pásmo je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej 
vzdialenosti podľa STN 34 1050. 
 
Spôsob kladenia a vzájomnú vzdialenosť silnoprúdových elektrických vedení stanovuje STN 34 1050. 
Pre kladenie káblov 110 kV v chodníku je potrebné ich uloženie prerokovať s prevádzkovateľmi 
susediacich vedení, hlavne s príslušným plynárenským podnikom 
 
V káblovej ryhe nad káblom sa kladie výstražná fólia alebo mechanická ochrana (rúra, tvárnice) podľa 
miestnych podmienok a podľa projektovej dokumentácie. 
 
Pri križovaní cudzích vedení sa el. kábel uloží do chráničky podľa projektovej dokumentácie, vo 
všeobecnosti NN káble do rúry DN 150 mm a VN káble do rúry DN 200 mm. Križovanie s ostatnými 
vedeniami sa riadi podľa STN 73 6005. 
 
Zhotoviteľ dodá, nainštaluje, otestuje a odovzdá do užívania a označí všetky regulačné, ochranné a 
meracie systémy vodičov potrebných pre prevádzku Diela, rozvodné systémy elektrického napájania, 
monitoring, systému merania a regulácie a inštalácie Staveniska alebo budov dodaných podľa Zmluvy.  
 
Inštalácia vodičov musí plne vyhovovať požiadavkám príslušných STN, predovšetkým STN 33 2000-
5-54. 
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11. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ASRTP 
 
Všetky zobrazovacie jednotky budú v súlade s Nariadením vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych 
zdravotných a bezpečnostných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. 

11.1 PRENOS ÚDAJOV DO DISPEČINGU 

Automatická prevádzka všetkých ČS bude zabezpečená miestnou automatikou ČS. Prenos vybraných 
ukazovateľov z ČS na príslušnú ČOV bude zabezpečený rádiovým prenosom a z ČOV na jestvujúce 
centrálne dispečerské pracovisko Objednávateľa internetovým prenosom Objednávateľa cez 
existujúcu sieť, ktorá bude rozšírená v rámci plnenia tejto Zmluvy tak, aby spoľahlivo prenášala 
všetky požadované údaje. Predmetom plnenia Zmluvy je prenos ukazovateľov z ČS na ČOV 
a rozšírenie existujúcej siete Objednávateľa za účelom zabezpečenia prenosu údajov z ČOV na 
centrálny dispečing. 
 
Napäťová sústava pre MaR 

 1+N+PE, 230V AC, 50Hz, TN-S 
 Vstupný/výstupný signál 2  24 V DC, PELV 

 
Snímače MaR 

 Meranie hladiny v ČS pomocou hladinového, resp. tlakového snímača, snímač bude napojený 
samostatnou prírubou príp. upevnený v požadovanom držiaku. 

 Meranie prietokov indukčným prietokomerom s výstupom po komunikácii príp. DO a AO. 
 Signalizácia vstupu do ČS magnetickým kontaktom umiestneným na dverách (pri ČS so 

samostatnou nadzemnou armatúrnou komorou) 
 Signalizácia vstupu do ČS induktívnym snímačom umiestneným na poklope (pri podzemných 

ČS bez nadzemnej časti) 
 Strata napätia kontrolovaná multifunkčným relé s kontaktným výstupom pre každé napätie 

(400V, 230V, 12V) 
 
Riadiaci systém 

 Riadiaci systém umožní meranie požadovaných parametrov, hlásenie havarijných stavov a ich 
archiváciu, monitorovanie prevádzkových stavov a ich archiváciu, riadenie motorických 
pohonov, komunikáciu s riadiacim systémom 

 Za účelom riadenia a prevádzky technologického procesu v ČS sa nainštaluje modulárny 
digitálny riadiaci systém s možnosťou rozšírenia v horizontálnom aj vertikálnom smere 

 Zadávanie a konfigurácia parametrov ako aj zobrazovanie súboru nastavených parametrov a 
meraných údajov bude cez operátorský panel 

 Prenos dát do centrálneho dispečingu z  ČS bude cez existujúcu sieťovú resp. internetovú sieť  
prevádzkovateľa, ktorá bude rozšírená v rámci plnenia Zmluvy o nové sieťové body pre každú 
ČOV 

 Systém umožní riadenie v reálnom čase cez elektrické hodiny so záložným zdrojom 
 Správnosť prevádzky je monitorovaná  

 
Rozvádzač dátový 

 Celoplastový rozvádzač s dvomi samostatnými sekciami 
 Vrchná časť bude obsahovať obvody MaR a riadenia, vonkajšia časť bude obsahovať 

prepínače a tlačidlá pre ručnú prevádzku 
 Spodná časť bude obsahovať výzbroj silového napojenia vrátane ochrany, pripojovacie 

svorkovnice, telemetrickú stanicu a napájací akumulátor 
 Prívody z vrchu bude pre MaR, zo spodu pre silové napojenie 
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 Všetky kovové časti v rozvádzači budú napojené na uzemňovaciu svorku PE 
 Spojenie bude v súlade s STN EN 62305. 

 
Telemetrická rádiostanica 

 Prenos dát z ČS na ČOV bude zabezpečený rozšírením existujúcej rádiovej siete 
prevádzkovateľa o potrebnú kapacitu 

 Sieť bude vytvorená moderným komunikačným systémom vrátane modemov a dátových 
rádiových staníc 

 Operátor bude mať k dispozícii užívateľský program umožňujúci tvorbu, konfiguráciu a 
prevádzku siete z jediného miesta. Sieť bude chránená pred zneužitím heslom 

 Sieť umožní kompresiu prenášaných dát a bude pracovať na základe “peer-to-peer”, t.j. každý 
užívateľ môže komunikovať s kýmkoľvek v sieti 

 V modeme budú implementované minimálne nasledovné protokoly: TCP/IP, B&R/ICOM 
 Rádiové stanice umožnia prenos signálov v pásme 430 MHz.  
 Komunikácia medzi satelitnými stanicami a centrálnou stanicou bude zabezpečená pomocou 

komunikačného rozhrania MORSE. 
 Rádiové stanice budú inštalované v rozvádzači, antény budú upevnené na stožiaroch, 

umiestnených na stenách alebo pod stropom objektu – podľa miestnych podmienok 
 Anténny stožiar bude zakotvený v zemi vedľa piliera rozvádzača, popr. na prevádzkovom 

objekte a spojený so zemnou sústavou.  
 
Všetky návrhy, projekty, žiadosti a povolenia súvisiace s vytvorením alebo rozšírením rádiovej 
siete a s udelením frekvencií na rádiový prenos požadovaných údajov do centrálneho dispečingu 
Objednávateľa sú súčasťou Diela a zabezpečí ich Zhotoviteľ v rámci vypracovania 
Dokumentácie Zhotoviteľa. 

11.2 DISPEČERSKÁ PREVÁDZKA 

Dispečing bude mať zobrazovacie mimiky a spôsob ovládania, vrátane farebného a symbolického 
stvárnenia a pri rešpektovaní zásad existujúcich dispečerských systémov Objednávateľa.  
 
Pre dispečerské pracovisko bude použitý vizualizačný systém určený k tvorbe aplikácií pre 
monitorovanie a riadenie technologických procesov v reálnom čase.  
 
Softvérové vybavenie pre riadiaci a monitorovací systém technologického procesu bude zaisťovať: 

 zobrazenie celkovej situácie technologického procesu s kompletnými informáciami o 
snímaných fyzikálnych veličinách a stavoch procesu, 

 nastavenie konštánt a parametrov technologického procesu, 

 požadované matematické výpočty a vyhodnotenie parametrov meraní podľa 
špecifikovaných algoritmov, 

 zobrazenie trendov fyzikálnych veličín technologického procesu, 

 vyhodnotenie a uchovávanie všetkých poruchových stavov technologického procesu, 

 archiváciu požadovaných dát v lokálnej/centrálnej databáze, 

 výpisy protokolov na tlačiarni o poruchových stavoch a zásahoch obsluhy do 
technologických veličín, 

 vytvorenie tabuľkových a tlačiarenských zostáv, 

 komunikácia po siete pomocou protokolu TCP/IP, adresovanie podsiete podľa dohody 
s prevádzkovateľom/Objednávateľom 
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Zásahy do riadenia a parametrizácia programového vybavenia bude v bežnej prevádzke vykonávaná 
na dispečingu cez prístupové heslo. 
 
Nižšie úrovne riadenia sú možné z operátorských panelov jednotlivých PLC alebo mimo riadiaci 
systém z ovládacích a deblokačných skríň (popr. rozvádzačov, ak nie sú skrine inštalované) 
umiestnených u jednotlivých pohonov alebo skupín pohonov. 

11.3 ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ALGORITMY RIADENIA TECHNOLÓGIE 
OBJEKTOV 

Riadenie jednotlivých objektov zabezpečuje riadiaci systém, do ktorého budú jednotlivé objekty 
zapojené pomocou PLC systému a rádiomodemu. V miestnosti obsluhy (dispečera) bude na 
centrálnom riadiacom počítači prostredníctvom vizualizačného programu možno komunikovať 
s jednotlivými objektmi. 
 
Riadiaci systém každého objektu bude naprogramovaný tak, aby pracoval automaticky a to i v prípade 
poruchy riadiaceho počítača alebo rádiovej siete na základe predchádzajúceho algoritmu.  
 
Okamžitý prehľad o stave riadenej technológii poskytuje vyššie zmienený vizualizačný program. 
 
Pokiaľ v Osobitných požiadavkách nie je uvedené inak, komunikáciu medzi vizualizačným 
programom a jednotlivými riadiacimi objektmi sprostredkováva rádiomodem. Bežný stav 
zhromažďovania dát prebieha tak, že riadiaci počítač postupne odosiela všetky objekty požiadavkou 
na predanie aktuálnych dát. Oslovený objekt okamžite odošle späť blok dát podľa protokolu. Pokiaľ 
nie sú dáta prijaté v tomto časovom limite, riadiaci program prejde na ďalší objekt. Takto sekvenčne je 
udržovaný chod siete, bez ohľadu na stav jednotlivých objektov. Pokiaľ nie sú dáta z jedného objektu 
prijaté behom predpísaného počtu cyklov, ohlási riadiaci počítač stratu komunikácie s príslušným 
objektom. 
 
Pokiaľ v Osobitných požiadavkách nie je uvedené inak, pri poruche alebo pri prepnutí do ručného 
režimu jedného zariadenia musia ostatné zariadenia ostať v automatickej prevádzke. 
 
 
Predpisuje sa, aby doplňovaný softvér odpovedal jestvujúcej koncepcii a bol plne kompatibilný 
s jestvujúcim softvérom používaným na dispečingu. Podrobná špecifikácia sa nachádza v Osobitných 
požiadavkách. 
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12. VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH RIZÍK 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich 
z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh 
ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4, odst. 1 zákona NR 
SR č. 124/2006 Z.z. a zákona č. 125/2006 Z.z. a Zákonníka práce.   
 
Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 
264/1999 Z.z – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody... a musia byť na 
každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie 
o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok 
a zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti 
a zdravia osôb a majetku. 
 
Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených 
prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001: 
- Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na 

kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky SÚBP č. 718/2002 Z.z.  
- Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa kvalifikácie 

osôb. 
- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné oznamy, 

ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri 
práci. 

- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia. 
- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 7.1 – Spoločné 

ustanovenia, čl. 7.2 – práca na elektrických inštaláciách mn, čl. 7.3 – práca na elektrických 
inštaláciách nn, čl. 7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzím (vyslanými) 
pracovníkmi. 

 
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie požiarov na 
elektrických inštaláciách. 
- Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 

34 3101:1987/a a súvisiacich predpisov a STN. 
- Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34 

3107:1967/a a súvisiacich predpisov a STN. 
- Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 

33 2230:1986 a súvisiacich predpisov a STN. 
- Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických inštalácií, 

ustanovenia čl. 4 – Základné princípy, čl. 5 – Zvyčajné prevádzkové postupy, čl. 6 – Pracovné 
postupy, čl. 7 – Postupy na údržbárske práce... 

 
Bezpodmienečne sa musí dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi 
v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z.z., §14. Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na 
elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č. 718/2002Z.z .§19, §20, §21, §22, 
§23 a §24. 
 
Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli 
zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek. 
Pri používaní rozpojiteľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. 
Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť 
od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa môže s nimi manipulovať pod napätím. 
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Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné (fázové) vodiče, pre 
prípad zlyhania odľahčovacej svorky – aby bol posledným prerušeným vodičom. 
 
Dočasné elektrické zariadenia, alebo ich časti musia byť v čase, keď sa nepoužívajú, vypnuté, pokiaľ  
ich  vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný vypínač musí byť trvalo 
prístupný a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí 
s nebezpečenstvom výbuchu. 
 
Stroje, zariadenia, alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej 
strate napätia v sieti, okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené 
s nebezpečenstvom úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo 
zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich 
obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemožniť ani núdzové alebo havarijné zastavenie 
stroja alebo zariadenia. 
 
Rozvádzač, resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač), pre elektrickú inštaláciu môže vyrábať len subjekt, 
ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 718/2002 Z.z.  Rozvádzač musí byť 
vyrobený podľa STN EN 60439-1/2002, STN EN 60439-2/2002 
STN IEC 60439-3+A1/2000, STN EN 60439-4/2000, STN EN 60439-5/2000. 
K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, 
prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. 
Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími ochrannými 
vodičmi nesmú mať inú funkciu. 
Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany 
rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia 
dostatočný a stály tlak. 
Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača nezbavuje montážnu organizáciu, ktorá rozvádzač 
inštaluje, povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní podľa STN EN 604 39-
1+A1+A11/1998, STN 33 20 00-6-61/1995 a STN 33 15 00/1991. 
 
Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované, 
vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri 
zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru alebo výbuchu. 
 
Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie, 
vyhotovenej podľa vyhlášky č. 718/2002 Z.z., §6, príloha č.2 a č.3, zákona č. 264/1999 Z.z., 
prílohač.4, STN 33 2000-1/2000 a STN 33 2000-3/2000 a im pridruženým predpisom  STN. 
 
Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných 
podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Všetky časti elektrického zariadenia musia byť 
mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť 
dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. 
Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu spôsobiť požiar alebo 
škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a majetku.  
 
Do rozvodných zariadení musia byť inštalované odpojovacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie 
elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie 
napájania, s ich označením, bezpečným a rýchlym ovládaním. Všetky časti elektrickej inštalácie ktoré 
slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr. hlavné vypínače zariadení), 
musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka alebo nápis 
s príslušným pokynom. Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty alebo 
elektrický oblúk, musia sa umiestniť a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku 
a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich 
návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa. 
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Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti 
spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené 
inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb. 
Elektrické zariadenia, u ktorých  sa zistí, že ohrozujú život alebo zdravie osôb, treba ihneď odpojiť 
a zabezpečiť. 
Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach musia byť vybavené výstražnou značkou podľa 
STN EN 61310-1/2000, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom  alebo označené 
na kryte bleskom červenej farby podľa STN IEC 604 17, značka č.5036.   
Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými a cudzími inštaláciami nenastali 
vzájomné škodlivé účinky. 
 
Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie a aby sa 
križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami 
musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. 
Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom od častí budov, od nosných konštrukcií sa musia zvoliť 
podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými sa izolované elektrické vedenia spájajú 
nesmú znižovať stupeň izolácie  elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiále sa 
nesmú vodiče spájať. 
Najmä sa musia urobiť opatrenia: 
- proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), proti 

nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, 
púzdrach, krytoch a konštrukciách), v zmysle STN IEC 61140:2000 a STN 33 2000-4-41:2000,  

-  proti škodlivým účinkom atmosférických výbojov, v zmysle STN 34 1390:1970c a STN 33 2000-
5-54:2000, 

- proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1986 
- proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku, 
- proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia. 
 
Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník 
technickej obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia. 
Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné a koherentné 
svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď. 
 
Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle vyhlášky č. 
718/2002Z.z. §9 až §13, sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 
1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6-61:1995. 
 
Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí: 
- zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou 
- správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení, 
- výsledky všetkých prehliadok a skúšok, vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích 

prístrojov, 
- doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.), ak sú potrebné z hľadiska 

celkového posúdenia, 
- ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia. 
 
Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky 
a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia, je určený odborne 
spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa 
a podobne poučiť v zmysle §20 vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z., o možných ohrozeniach 
elektrickým prúdom pri neodbornom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení 
elektrických zariadení neobvyklým  a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení 
a elektroinštalácie. Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčastnených. 
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Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za vykonanie poučenia 
investora v zmysle §20,vyhlášky MPSVaR č.718/2002 Z.z. 
 
Projektová dokumentácia je vypracovaná podľa platných noriem STN, predpisov a vyhlášok. 
Montážne práce musia byť vykonávané podľa platných predpisov a noriem STN, za dôkladného 
dodržiavania bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a používania predpísaných ochranných pomôcok 
a prostriedkov. 
 
Pred uvedením vyhradeného technického zariadenia (transformačné stanice, zariadenia 
v nebezpečných prostrediach) do prevádzky musí prevádzkovateľ zabezpečiť prvú úradnú skúšku ! 
 



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 
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1. OSOBITNÉ POŽIADAVKY 

Tieto Osobitné požiadavky dopĺňajú Všeobecné požiadavky uvedené v častiach 1, 2 a 3 zväzku 3 
súťažných podkladov a sú pre Zhotoviteľa záväzné v celom rozsahu. 
 
Ukazovatele projektu (dĺžky kanalizačnej siete a počty kanalizačných prípojok) sú pre 
Zhotoviteľa záväzné v rozsahu uvedenom v kapitole 3.5 zväzku 3 časť 1 súťažných podkladov.  
 
Technologické parametre čerpacích staníc (Qh dimenzačný, H celkové, požiadavky na preplach 
a meranie prietoku) sú pre Zhotoviteľa záväzné. Výkony čerpadiel a údaje ohľadne NN 
prípojok (vrátane bodu pripojenia na rozvod NN) sú informatívne, Zhotoviteľ bude zodpovedný 
za návrh čerpacích staníc a NN prípojok v súlade so záväznými technologickými parametrami 
a ostatnými požiadavkami súťažných podkladov. 

1.1 KANALIZAČNÉ POTRUBIA 

Gravitačné potrubia 

Gravitačné kanalizačné stoky budú realizované z hladkých plnostenných polypropylénových (PP) rúr 
minimálnej kruhovej tuhosti SN 10 s pevne zabudovaným integrovaným tesniacim krúžkom 
s bezpečnostným zámkom (vrátane tvaroviek). Za účelom zabezpečenia oderuvzdornosti pri 
preplachovaní sa požaduje používanie rúr s vnútornou oderuvzdornou úpravou (min. 120 bar). 
 
V prípade návrhu rúr spojovaných spojkami bude sa mať za to, že cena za rúry obsahuje aj spojovacie 
manžety. 
 
Výtlačné potrubia 

Od Zhotoviteľa sa požaduje zrealizovať výtlačné potrubia za čerpacími stanicami z  rúr tlakových 
HDPE 100 SDR 17 PN 10 (pokiaľ z hydraulických výpočtov nevychádza požiadavka na vyššiu 
tlakovú triedu). Nad tlakovým potrubím má byť umiestnený vyhľadávací medený vodič 2x4 mm2 
s hrubou identifikačnou plastovou páskou s nápisom „Pozor kanalizácia“. Výtlačné potrubia budú 
označené hnedou/oranžovou čiarou po celej dĺžke, čím sa budú odlišovať od vodovodných potrubí, 
ktoré budú označené modrou čiarou. 
 
Križovania so štátnymi cestami budú zhotovené pretláčaním, križovania s miestnymi komunikáciami 
prekopom, pokiaľ správcovia komunikácií nestanovia inak.  
 
Na smerových a výškových lomoch výtlačného potrubia je nevyhnutné osadiť betónové (C12/15) 
kotevné bloky o rozmeroch 0,5x0,5x0x5 m. V prípade lomu o 90 stupňov je potrebný blok osadiť tak 
aby zachytil tlaky z oboch smerov, prípadne osadiť dva bloky. 
 
Revízne šachty 

Kanalizačné revízne šachty Zhotoviteľ zrealizuje ako prefabrikované betónové šachty. Všetky šachty  
majú byť vybavené betónovo-liatinovými poklopmi BEGU bez odvetrania v súlade so špecifikáciami 
uvedenými v časti 2 zväzku 3 týchto SP – komunikácie tr. D400, nespevnené plochy tr. B125. 
Kalníkové a vzdušníkové šachty na výtlačných potrubiach sa navrhujú z vodostavebného betónu 
V4T50 s rozmermi min.1,5 x 1,5 m so vstupnými rebríkmi, resp. stúpačkami a vodotesnými poklopmi. 
Pri každej kanalizačnej šachte, vr. kalníkových aj vzdušníkových šachiet vo voľnom teréne osadiť 2 
smerové stĺpiky.  
 
Ďalší popis všeobecných technických požiadaviek sa nachádza v časti 2 zväzku 3 a vo výkresovej 
časti vo zväzku 5. 
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1.2 KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY 

Nové kanalizačné prípojky 

Kanalizačné prípojky (kanalizačné odbočky) budú vyhotovené pre každú nehnueľnosť samostatne na 
verejnom pozemku, výnimočne do vzdialenosti max. 1,0 m za hranicou pozemku so súhlasom 
Objednávateľa a vlastníka pozemku. 
 
Kanalizačné prípojky budú vybudované z plastových rúr PP s hladkou stenou, DN 150 resp. DN 200, 
SN 10, spojovaných pomocou hrdiel tesnených gumovými krúžkami. Na konci prípojok sa osadia 
revízne šachtičky PP DN 400 mm v min. hĺbke nivelety potrubia v dne šachty min. 1,8 m pod terénom 
(výnimočne aj plytšie po písomnom súhlase Objednávateľa). Poklopy liatinové tr. D400 - v prípade 
umiestnenia v spevnených plochách vrátane roznášacieho betónového prstenca. Prípojky budú pred 
zasypaním Zhotoviteľom zamerané a následne zakreslené do výkresov skutočného vyhotovenia – do 
situácií aj pozdĺžnych profilov!!! Dĺžku prípojok treba uvažovať v priemere 7 m. 
 
V prípade križovania štátnej cesty sa požaduje OC chránička alebo iné technické riešenie odsúhlasené 
správcom komunikácie.  
 
Situatívne umiestnenie polohy prípojok zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s majiteľmi nehnuteľností 
za účelom možnosti napojenia domovej prípojky do revíznej šachtičky DN 400 bez komplikácií. 
 
Pokiaľ sa prípojky budú napájať spôsobom in-situ, napojenie nových kanalizačných prípojok na 
existujúcu kanalizáciu zahŕňa, okrem prác a potrebného materiálu pre vyhotovenie samotnej prípojky, 
aj všetky práce súvisiace s vytvorením otvoru (rezanie, frézovanie, atď.) do existujúcej stoky, dodania 
a montáže tvaroviek a ostatných prác a výkonov potrebných na kompletné vyhotovenie prípojky. 
 
Ďalší popis všeobecných technických požiadaviek sa nachádza v časti 2 zväzku 3 a vo výkresovej 
časti vo zväzku 5. Uchádzačov upozorňujeme na to, že vzorový výkres napojenia kanalizačnej 
prípojky neobsahuje všetky možné tvarovky, počet tvaroviek bude Zhotoviteľom použitý podľa 
potreby. 
 
Prepojenie existujúcich kanalizačných prípojok 

V prípade, že Zhotoviteľ počas budovania kanalizačných prípojok narazí na funkčné existujúce 
kanalizačné prípojky, tie je povinný prepojiť na novú splaškovú kanalizáciu, pričom platí nasledovné: 
 
Práce spojené s prepojením existujúcich kanalizačných prípojok zahŕňajú odpojenie jestvujúcich 
prípojok z nehnuteľností alebo bytových domov z jednotnej kanalizácie, vybudovanie novej 
kanalizačnej prípojky a prepojenie existujúcej prípojky na novú prípojku, resp. revíznu šachtičku, (ak 
bude osadená - v prípade nutnosti). Práce ďalej zahŕňajú okrem samotného prepojenia prípojky aj 
zemné práce, búracie práce, znovuzriadenie všetkých druhov povrchov, križovanie s existujúcimi 
sieťami, odvoz a dovoz materiálu na medziskládku a späť, odvoz prebytočného materiálu na skládku 
a všetky ostatné práce dočasného charakteru (napr. paženie, čerpanie podzemných vôd a pod.), ktoré 
môžu súvisieť s daným úkonom podobne ako u novo budovaných odbočiek. Práce nebudú zahŕňať 
prepojenie alebo prerobenie zvodov vnútri budov, ale budú zahŕňať ich napojenie na nový kanalizačný 
systém mimo budov. 
 
Ďalší popis všeobecných technických požiadaviek sa nachádza v časti 2 zväzku 3 a vo výkresovej 
časti vo zväzku 5. 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita A: Bánovce nad Bebravou 5 

1.3 ČERPACIE STANICE ODPADOVÝCH VÔD 

1.3.1 Stavebná časť ČS 

ČS sa navrhujú na stokovej sieti a prečerpávajú splaškové odpadové vody z jednotlivých komunikácií 
obcí, v prípadoch kde nie je možné zaistiť gravitačný odtok splaškových odpadových vôd.  
 
Čerpaciu stanicu tvorí betónová kruhová šachta vnútorného priemery 1600 alebo 2200 mm. Dno 
šachty bude z monolitického betónu. Strop ČS je zo železobetónového prefabrikátu min. hr. 20 cm – 
navrhne a staticky posúdi Zhotoviteľ. Sú v ňom vynechané 2 otvory; 1 montážny pre čerpadlá 
rozmerov min. 800 x 800 mm a 1 vstupný rozmerov min. 600 x 600 mm. Poklopy sú liatinové, tesnené 
voči povrchovej vode, tr. D 400. Stropná doska je v úrovni komunikácie a v prípade osadenia ČS v 
rastlom teréne cca. 30 cm nad terénom. Šachta ČS je odvetraná. Vstup do ČS je po nerezovom rebríku 
so stúpadlami s protišmykovou úpravou v súlade s predpismi BoZP a ktorý je trvalo osadený 
v čerpacej stanici. V skružiach budú vyhotovené otvory pre vodotesné prestupy kanalizácie DN 300 
v predpísaných výškach, otvory pre chráničky pre výtlačné potrubia a káble. Dno ČS bude 
vyspádované k čerpadlám. 
 
Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami. Pred 
spúšťaním železobetónových skruží sa urobí odkop terénu v otvorenej stavebnej jame v sklone svahov 
1:1 do hĺbky cca 2,0 m (0,5 m nad HPV) z 1 strany s rozšírením plochy 4x4 m a rampou pre stavebné 
mechanizmy. 
 
Pri zhotovovaní ČS pomocou spúšťanej studne po zhotovení britu studne na spodnej skruži sa skruž 
osadí na určené miesto a začne sa hĺbiť – vyberať zemina zo stredu jamy drapákom. V nesúdržných 
štrkopiesčitých zeminách sa nesmie podhrabávať brit, aby sa nespôsobilo prepadávanie terénu okolo 
studne a neohrozili sa okolité objekty. Smer klesania skruží kontrolovať a vyrovnávať. Po spustení 
skruží do požadovanej hĺbky sa dno skruží uzatvorí výplňovým betónom, hrúbka ktorého  musí pri 
vyčerpaní vody z ČS odolať vodnému tlaku pôsobiacemu zdola. Hrúbku dna posúdi Zhotoviteľ 
statickým výpočtom. 
 
Dno je zhotovené z vodostavebného betónu C30/37-XA2-H8. Veľká pozornosť sa musí venovať 
správnemu zhotoveniu betónovej zmesi a postupu betonáže. Dno ČS sa vybetónuje až po úroveň cca 
15 cm pod navrhované dno a nechá sa zatvrdnúť. Pre zvýšenie pevnosti betónu je možné vystuženie 
dna armokošmi. Zo studne sa vyčerpá voda a položia sa bentonitové hydroizolačné pásy na zvýšenie 
vodotesnosti a potom krycia vrstva betónu hr. 15 cm.  
 
Stavebné práce zahŕňajú všetky práce a úkony potrebné k zriadeniu stavebnej časti ČS, vrátane 
zemných prác ako aj potrebných úprav terénu okolo ČS, vrátane vybúrania a znovuzriadenia 
prípadných spevnených povrchov. 
 
1.3.2 Strojnotechnologická časť ČS 

Technologickú časť bude tvoriť dvojica čerpadiel, elektrorozvádzač, armatúry a potrubia, plavákové 
spínače, ultrazvukový snímač hladiny, riadiace a prenosové moduly.  
 
Vystrojenie ČS - V každej ČS budú umiestnené 2 ks ponorných kalových čerpadiel v zostave 1+1 
s výtlačnými predlohami, so systémom automatickej spojky s prírubovým uzatváracím ventilom 
(pokiaľ uzáver nie je riešený mimo ČS zemnou súpravou) a liatinovou guľovou spätnou klapkou min. 
PN 10 (pokiaľ z hydraulických výpočtov nevychádza požiadavka na vyššiu tlakovú triedu) na 
predlohe od každého čerpadla. Za účelom umožnenia výmeny uzatváracieho ventilu aj spätnej klapky 
sa požaduje osadenie montážnych vložiek. 
Potrubia (vrátane T-kusov, kolien, redukcií, vsuviek, návarkov, prírub, lemových nákružkov, skrutiek, 
matíc, podložiek, šróbení, kotiev) musia byť z nerezu tr. 17 240. Potrubia a armatúry musia byť riadne 
kotevné a podopreté, prepojenia potrubia s uzávermi musia byť ošetrené tak, aby nevznikol galvanický 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita A: Bánovce nad Bebravou 6 

článok, spojenie nerez – plast je pomocou prírub, skrutky prírubových spojov materiál nerez. 
Minimálna dimenzia výtlačného potrubia nerez v rámci ČS je DN 80 mm. 
 
Ponorné čerpadlo - plášť čerpadla je liatinový, pohyblivé časti sú z ocele triedy 17027. Čerpadlá 
majú zabudovanú tepelnú ochranu a sondu prieniku kvapaliny. Čerpadlo je uchytené na vodiacu 
nerezovú tyč po ktorej sa dá spúšťať a vyberať za pomoci nerezovej reťaze s uchytávacím okom. 
Káble ponorných čerpadiel sú ich súčasťou. 
Súčasťou dodávky bude 1ks mobilného zdvíhacieho otočného zariadenia za účelom umožnenia 
výmeny čerpadiel (tzn. 1 ks pre celý región, nie pre každú ČS). 
 
Preplachovací ventil (požaduje sa len pre niektoré ČS – pozri opis ČS) – bude napojený hneď za 
čerpadlom cez T-kus 100/50. Po spustení čerpadla preplachovací ventil prúdom čerpanej vody 
zabezpečí rozvírenie obsahu akumulácie čerpacej stanici, čím uvedie do vznosu usadeniny, ktoré sú 
následne odčerpávané. Po 20 až 30 sekundách sa čerpací ventil samovoľne uzavrie za pomoci 
guľového uzáveru, ktorí sa uvedie do činnosti vplyvom podtlaku. Po skončení čerpania sa uzáver 
znovu otvorí a pri ďalšom zopnutí čerpania je obsah akumulácie čerpacej stanice znovu premiešaný. 
Preplachovací ventil zamedzuje zanášaniu akumulácie čerpacej stanice usadeninami a predchádza tým 
možnosti upchatia čerpadla. 
 
Ultrazvukový snímač hladiny (bude osadený v každej ČS) - bude ukotvený do steny šachty vedľa 
rebríka tak, aby jeho lúč mohol bez prekážky kontinuálne snímať výšku hladiny. Rozsah merania min. 
0 až 5 m, tlak 0,05 až 0,3 MPa, výstup 4-20mA, IP68 – musí vydržať aj zatopenie ČS pri výpadku 
čerpadiel, prepäťová ochrana. 
Plavákové spínače (budú osadené v každej ČS) - zabezpečujú automatický chod čerpadiel pri poruche 
ultrazvukového snímača – 2ks. (signalizujú blokovaciu a havarijnú hladinu). Budú zavesené na 
nerezovom lanku so závažím. 
 
Indukčný prietokomer (požaduje sa len pri niektorých ČS – pozri opis ČS) - požaduje sa krytie IP 
68. Indukčný prietokomer vždy musí byť osadený cez montážne vložky v mernej šachte na priamom 
úseku, dĺžka priameho úseku pred prietokomerom musí byť min. 5xDN a za prietokomerom min. 
3xDN. Prietokomer musí byť schopný merať celý predpokladaný rozsah prietokov. Prietokomer bude 
dodaný vrátane displeja. Výstup z prietokomeru je prenášaný do velína ČOV.  
 
Elektrotechnologické časti - elektrotechnologické časti ČS tvoria rozvádzač RM s vypínačom, 
plavákové spínače, ultrazvukový snímač hladiny, elektronická jednotka pre automatické čistenie 
čerpacích nádrží s prisávaním vzduchu a vytvorením silnej turbulencie na dne nádrže (napr. APF 
Cleaner alebo SW ekvivalent s doplnením merania odberu prúdu). To znamená, že jedenkrát za hodinu 
bude zapnuté čerpadlo a odpadová voda v čerpacej stanici vyčerpaná na najnižšiu možnú hladinu (až 
po sanie čerpadla) a tým sa zabezpečí vyčerpanie plávajúcich nečistôt a tukov ako aj usadenín na dne 
ČS. APF Cleaner (alebo SW ekvivalent s doplnením merania odberu prúdu) pracuje na základe 
rozdielu medzi prúdom odoberaným zaťaženým čerpadlom a prúdom odoberaným v okamžiku, keď 
čerpadlo prisáva vzduch.  
 
Osadenie APF Cleanera alebo ekvivalentného zariadenia pre automatické čistenie dna nádrže sa 
požaduje pre každú ČS okrem tých, kde sú navrhnuté preplachové ventily (pozri opis ČS). 
 
1.3.3 NN prípojky ČS 

Prípojka NN sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe (pokiaľ pri konkrétnom ČS nie je uvedené inak) distribučného rozvodu 
NN. Prívod NN z prípojkovej skrine SP do rozvádzača RE je zo stĺpa do káblovej ryhy od výšky 2,5m 
v pancierovej chráničke. Vyhotovenie musí byť v súlade s internými predpismi príslušnej distribučnej 
organizácie. 
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Pozn: Body pripojenia jednotlivých ČS k distribučnej sieti boli v čase spracovania dokumentácie 
konzultované s príslušnou distribučnou organizáciou. Zhotoviteľa však upozorňujeme, že tieto body 
pripojenia ako aj parametre ističov môžu byť distribučnou organizáciou upravené podľa aktuálneho 
stavu v rozvodnej sieti. Údaje o NN prípojkách uvedené v týchto súťažných podkladoch sú preto len 
orientačné a za výpočet a odsúhlasenie pripojovacích parametrov zodpovedá výlučne Zhotoviteľ, ktorý 
tieto upresní v rámci vypracovania DRS a pred prípravou zmlúv o pripojení ČS k distribučnej sieti. 
 
Uloženie káblov, súbehy a križovania s inými sieťami realizovať podľa príslušných STN, hlavne STN 
736005, STN 332000-5-52, STN 33 3320 a STN 34 1050. Všetky káblové rozvody sa uložia vo 
výkope do pieskového lôžka v chráničke FXKVR s vnútorným priemerom najmenej dvojnásobným 
ako je priemer kábla. V teréne uložiť káble do pieskového lôžka v hĺbke 0,7 m a 300 mm nad kábel 
uložiť výstražnú fóliu červenej farby. Pod spevnenými plochami bude kábel uložený v hĺbke 
minimálne 0,4 m a pod vozovkou v hĺbke 1m. Kábel bude po celej trase uložený pancierových 
chráničkách HDPE a pod cestou v oceľovej chráničke prečnievajúcou komunikáciu minimálne 1m na 
obe strany. Pri súbehu s potrubím kanalizácie musí byť vzdialenosť vedenia NN minimálne 0,5 m a pri 
križovaní 0,3 m.  
 
Meranie elektrickej energie bude v  elektromerovej pilierovej skrini RE, ktorá bude upevnená na 
zemný montážny diel.  
 
Rozvodná sústava: 3PEN, 50Hz, 400V/TN-C 
 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:  
Ochranné opatrenia  samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41-čl. 411 
   dvojitá alebo zosilnená izolácia podľa STN 33 2000-4-41-čl. 412 
 
Prostredie:  
Je dané protokolmi o určení prostredia, ktoré sú prílohou projektovej dokumentácie Objednávateľa. 
 
Ochrana pred preťažením a skratom: 
Navrhnutá poistkami a ističmi so skratovou odolnosťou prevyšujúcou predpokladaný možný skratový 
prúd. Istiace prvky v rozvádzači RE musia mať skratovú odolnosť min. 10kA. 
 
Ochrana pred atmosférickou a statickou elektrinou: 
Pre objekty ČS je zanedbateľné riziko priameho úderu blesku. Ochrana proti prepätiu bude tvorená 
zvodičmi prepätia triedy B, C umiestnenými v rozvádzači RM čerpacej stanice ukončenými na 
prípojnici ekvipotenciálového pospájania. 
 
Ochrana pred statickou elektrinou: 
V objektoch ČS sa nenachádzajú priestory, v ktorých je potrebné riešiť ochranu pred statickou 
elektrinou 
 
Stupeň zaistenia dodávky el. energie: 
Technologické odbery napájané riešenými odbermi podľa normy STN 341610 patria do III. stupňa 
dôležitosti dodávky elektrickej energie. Nepožaduje sa náhradný ani núdzový zdroj elektrickej 
energie. Objednávateľ však požaduje vybaviť každú ČS prípojnicou 400V pre možnosť napojenia 
náhradného zdroja elektrickej energie. Tomuto budú prispôsobené aj príslušné rozvádzače ČS. 
 
Požiadavky na krytie elektrických predmetov: 
Všetky elektrické zariadenia a predmety vyhovujú požiadavkám STN 332000-5-51, a vyhl. 59/1982 
Zz. § 199, písm. „a“, čím je zaistené krytie a tesnosť el. rozvodov. 
 
Krytie rozvádzačov: 
IP 30/ IP 20 v prostredí AB3,AB4,AC1,AD1,AE1 
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IP 43/ IP 20 v prostredí AB8,AC1,AD3,AE3 
 
Krytie prístrojov a svietidiel: 
IP 20 v prostredí AB3,AB4,AC1,AD1,AE1 
IP 22 v prostredí AB8,AC1,AD2,AE3 
IP 44 v prostredí AB8,AC1,AD3,AE3 
 
Krytie čerpadiel a prístrojov v kanalizačnej šachte: 
Je opísané v ďalšej časti týchto špecifikácií. 
 
Kategória objektov: „A“ – STN 332130 
 
Uzemnenie a ochranné pospájanie: 
Ako uzemňovací vodič je použitý oceľový pásik FeZn 30x4mm uložený do výkopu súbežne s prípojku 
NN v dĺžke minimálne 15m. Ukončí sa na prípojnici PEN rozvádzača RE. V káblovom priestore 
rozvádzača RM bude osadená prípojnica ekvipotenciálového pospájania.  
 
Ostatné špecifikácie NN prípojok sú uvedené pri konkrétnych ČS. 
 
Práce súvisiace so zriadením NN prípojok zahŕňajú všetky práce a úkony potrebné k zriadeniu 
a odskúšaniu NN prípojok, vrátane vybúrania a znovuzriadenia prípadných spevnených povrchov, 
taktiež aj prípadné pretláčania pod komunikáciami alebo chodníkmi, vrátane dodávky OC chráničiek. 
 
1.3.4 Vyhotovenie rozvádzačov 

Elektromerový rozvádzač RE (dodávka stavebnej časti), motorický rozvádzač RM (dodávka 
strojnotechnologickej časti) a dátový rozvádzač DT (dodávka elektrotechnologickej časti) budú 
umiestnené vedľa ČS v celoplastovom rozvádzači so zemným montážnym dielom bez betónovej 
základovej dosky. Rozvádzače budú typizované a budú od jedného výrobcu na celej stavbe.  
 
Rozvádzač RE bude zhotovený v súlade s požiadavkami energetických závodov. 
 
V rozvádzači RM+DT je umiestnená časť PRS + MaR. Rádiomodem je napájaný z jednosmerného 
zdroja o hodnote 13,8 V =, riadiaci systém je napájaný z jednosmerného zdroja o hodnote 24 V =. Pre 
servisné účely budú v rozvádzači RM+DT osadené zásuvky 400VAC/16A, 230VAC/16A a 24VAC 
(SELV). Zásuvky 400VAC/16A, 230VAC/16A sú chránené prúdovým chráničom s rozdielovým 
prúdom 30 mA / doplnková ochrana /.  
 
Prívod do rozvádzača RM+DT je navrhnutý zdola z elektromerového rozvádzača. Vývody 
z rozvádzača RM+DT sú navrhnuté zdola a káble z neho vystupujú do káblových rúrok, ktoré chránia 
kábel pred mechanickým poškodením. 
 
Prípojnica potenciálneho vyrovnania je umiestnená v káblovom priestore rozvádzača RM + DT.  
 
RM rozvádzač bude obsahovať: prípojku jednožilovým vodičom, prepojenie pomocných obvodov, 
jednopólové ističe s odpájaním, dvojpólové ističe pre jednosmerný prúd, trojpólové ističe, vypínaciu 
cievku, valcové poistky, odpínače valcových poistiek, LED signálky, tlačidlové ovládače, motorické 
spúšťače, prepäťové relé, miniatúrne relé, stykače, fázové relé, zvodičové moduly, oddeľovací 
transformátor, spony, monitorovacie jednotky, softštartéry pre motory (ak sú navrhnuté), prepojovacie 
lišty, spínacie zdroje, zásuvku jednofázovú 230V, zásuvku trojfázovú 400V a ostatné príslušenstvo 
potrebné pre spoľahlivú prevádzku rozvádzača. 
 
DT rozvádzač bude obsahovať: prípojku jednožilovým vodičom, prepojenie pomocných obvodov, 
PLC B&R X20 alebo ekv., Racom MR 400 alebo ekv., farebný display min. 2x16 znakov PLC B&R 
PP45 alebo ekv., prepäťovú ochranu sieťovú, prepäťovú ochranu koaxiálnu, externú anténu 430 MHz 
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vrátane prepäťovej ochrany antény, sieťový záložný zdroj 230V/24V/2,5A vrátane istenia, sieťový 
zdroj 230V/13,8V/5A vrátane istenia, akumulátory 2x12V/7Ah, menič 24V/13,8V/2A, regulátor 
teploty, vykurovacie teleso 50W, termostat 0-50W, zásuvku 24V, softvérové vybavenie automatiky 
a prenosu v PLC a rádiomodemu a ostatné príslušenstvo potrebné pre spoľahlivú prevádzku 
rozvádzača. 
 
V prípade použitia frekvenčného meniča v káblovom priestore rozvádzača RM + DT sú umiestnené 
sínusové filtre na úpravu výstupného napätia frekvenčných meničov do sínusového tvaru a zároveň 
eliminujú na minimum rádiové rušenie do priestoru. 
 
Ďalšie požiadavky na vyhotovenie rozvádzačov: 

- všetky tri rozvádzače budú umiestnené vedľa seba, budú rovnakej výšky a hĺbky 
- vybudujú sa pilierové rozvádzače bez nutnosti budovania betónovej základovej dosky 
- vyhotovenie bude celoplastové pre všetky rozvádzače (RE, RM aj RDT) 
- RE rozvádzač bude jednoplášťový bez temperovania v zimnom období 
- RM a RDT plastové rozvádzače budú dvojplášťové, budú vložené do vonkajšej plastovej 

skrine, ktorá bude uzamykateľná 
- zadná strana, bočné strany, spodná časť aj vrch RM a RDT rozvádzačov budú zateplené 

vhodným zatepľovacím materiálom hr. 3-5 cm 
- bude zabezpečené temperovanie RDT rozvádzača v zimnom období vykurovacím telesom 

50W 
 
1.3.5 Káblové rozvody 

Medzi rozvádzačom a čerpacou stanicou bude uložených min. 5 ks plastových chráničiek min. DN 75. 
Zdroj pre SELV musí vyhovovať STN 61558-2-6. 
Káblové rozvody pre napájanie zariadení budú zrealizované medenými káblami s plastovou izoláciou. 
Káblové rozvody pre meranie a reguláciu budú zrealizované tienenými káblami s medeným jadrom. 
Z rozvádzača RM je vyvedená prívodka pre napojenie mobilnej elektrocentrály. Pripojenie je možné 
po prepnutí hlavného vypínača. Vtedy sa odpojí prívod od rozvádzača RE a rozvádzač RM môže byť 
napojený cez prívodku 400V/32A z núdzového zdroja. 
 
Vyžaduje sa, aby skrine ovládania motorov tvorili spoločnú časť rozvádzačov a musia spĺňať príslušné 
predpisy príslušných STN pre panelové rozvádzače. Skrine musia byť ľahko prístupné pre účely 
údržby a musia byť prachotesné vzduchotesné a vodotesné podľa požiadaviek krytia a ochrany 
minimálne IP54. Každý rozvádzač ovládania motora musí byť dimenzovaný tak, aby zniesol plný 
záťažový prúd na ktorý je dimenzovaný za najťažších prevádzkových podmienok.  
 
Ochranný prístroj v obvode alebo zariadení v prípade poruchy samočinne odpojí napájanie obvodu 
alebo zariadenia, pre ktoré zaisťuje ochranu pred dotykom neživých častí. Pri poruche medzi živou 
časťou a neživou časťou alebo ochranným vodičom v obvode alebo zariadení, predpokladané 
dotykové napätie vyššie než dohodnuté medzné dotykové napätie, nesmie trvať tak dlho, aby mohlo 
vyvolať nebezpečný fyziologický účinok u osoby, ktorá sa dotýka súčasne prístupných častí. Neživé 
časti sa musia pripojiť na ochranný vodič.  
 
Hlavné pospájanie sa musí urobiť na všetkých kovových plášťoch. Ak v inštalácii alebo jej časti nie je 
možné splniť podmienky samočinného odpojenia, urobí sa miestne pospájanie, nazývané aj doplnkové 
pospájanie.  
 
Všetky neživé časti inštalácie sa musia spojiť s uzemneným bodom siete prostredníctvom ochranných 
vodičov, ktoré sa musia uzemniť v blízkosti šachty. Uzemňovacím bodom siete je spravidla neutrálny 
bod. Krajný vodič sa nesmie v žiadnom prípade použiť ako vodič PEN.  
 
V pevných elektrických rozvodoch môže funkciu ochranného aj neutrálneho vodiča zastávať jediný 
vodič (vodič PEN) za predpokladu, že sú splnené požiadavky 546.2 v HD 384.5.54.  
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Charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie obvodov musia byť také, aby pri poruche so 
zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom a ochranným vodičom alebo neživou časťou 
v ktoromkoľvek mieste inštalácie došlo k samočinnému odpojeniu napájania v predpísanom čase.  
 
Čas odpojenia, dlhší ako vyžaduje tabuľka 41A STN 33 2000-4-41, ktorý ale neprevyšuje 5 s, sa 
dovoľuje pre koncový obvod napájajúci iba stacionárne zariadenia za predpokladu, že bude splnená 
podmienka poľa 413.1.3.5 a, 413.1.3.5 b. 
 
Ak podmienky STN 332000-4-41 413.1.3.3, 413.1.3.4 a 413.1.3.5 nemožno splniť použitím 
nadprúdových istiacich prístrojov, musí sa urobiť doplnkové pospájanie v súlade s 413.1.2.2. Inak sa 
odpojenie napájania musí zaistiť pomocou prúdového chrániča. 
 
Uzemnenie  
V zmysle STN 33 2000-5-54 je navrhnuté uzemnenie pre ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a 
pre správnu činnosť elektrických zariadení. Uzemnenie objektu je navrhnuté zemniacim pásikom 
FeZn 30x4mm, ktorý je umiestnený 10cm pod pieskovým lôžkom prívodného kábla. Na túto 
uzemňovaciu sústavu je pripojený vodičom FeZn 8mm2 technologický rozvádzač i všetky kovové 
časti ČS cez zbernicu hlavného pospájania. Z tejto zbernice je uzemnený rozvádzač RM1 vodičom 
FeZn 8mm2. 
 
1.3.6 MaR a ASRTP 

Predmetom riešenia projektu MaR a ASRTP je dodávka rozvádzača DT, zhotovenie riadiaceho 
a monitorovacieho systému čerpacích staníc a ich pripojenie na existujúci dispečing 
Objednávateľa, vrátane všetkých HW a SW prác a dodávok aj keby neboli osobitne 
vymenované v týchto špecifikáciách.  
 
Pre riadenie a monitorovanie chodu čerpacích staníc je navrhnutá riadiaca stanica (pozri popis pri RM 
rozvádzači), ktorá sa napojí na nadradený riadiaci systém, čím bude možné, sledovať chod čerpacej 
stanice diaľkovo z dispečingu. Nadradená úroveň poskytuje rozličné informácie o stavoch 
technologického procesu a to najmä pomocou grafických zobrazení procesu, výstražných hlásení 
o poruchových stavoch, a pomocou dlhodobého archivovania snímaných signálov a stavov procesu, 
vrátane výpisov na tlačiareň. 
 
ČS budú napojené cez PLC osadený v DT rozvádzači na dispečing ČOV pre operatívny zásah do času 
3 hod. (akumulácia v potrubí) s možnosťou uvedenia činnosti ČS do prevádzky s mobilným 
náhradným zdrojom. Za týmto účelom každá ČS bude vybavená zástrčkou 400 V pre možnosť 
napojenia náhradného zdroja elektrickej energie. 
 
Ovládanie a blokovanie čerpadiel: 

- čerpadlá Č1, Č2 je možné ovládať v režimoch AUT a RUČ. Pri ručnom ovládaní čerpadiel 
budú čerpadlá blokované od vypínacej hladiny. Riadiaci systém PLC mení poradie zapínania 
čerpadiel tak, aby jednotlivé čerpadlá boli rovnako zaťažené 

- v automatickom režime sú čerpadlá ovládané pomocou riadiaceho systému na základe 
kontinuálneho merania hladiny s možnosťou nastavenie zap. a vyp. hladín a blokovaním od 
minimálnej hladiny s prihliadnutím na funkciu preplachu ČS (AFP systém príp. SW variant), 
chod ponorných čerpadiel je signalizovaný zelenými signálkami, porucha ponorných čerpadiel 
je signalizovaná červenými signálkami 

- čerpadlá sú vybavené snímačmi prehriatia vinutia a priesaku vody do vinutia, pri výpadku 
jednej fáze bude rozvádzač RM odstavený 

- tlačidlo „CENTRÁL STOP vypne technológiu čerpacej stanice ale časť MaR (rozvádzač DT) 
ostane v prevádzke 

- technológiu čerpacej stanice je možno uviesť do prevádzky ručným natiahnutím vypínacej 
cievky ističa HF 
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PLC bude zabezpečovať prevádzku čerpadiel a prenos údajov na dispečing. 
 
Prevádzka čerpadiel: 
- zapínanie čerpadla pri max. 

prevádzkovej hladine 1 
- zapínanie druhého čerpadla pri max. 

prevádzkovej hladine 2 
- vypínanie čerpadla pri min. 

prevádzkovej hladine 1 
- vypínanie druhého čerpadla pri min. 

prevádzkovej hladine 2 
- blokovanie čerpadiel pri min. hav. 

hladine 
- striedanie čerpadiel 
- záskok čerpadiel pri poruche  
- systém čistenia ČS 
 

Prenosový systém zabezpečuje: 
- prenos údajov na dispečing: 

- chod čerpadiel 
- porucha čerpadiel 
- min. hav. hladina 
- max. hav. hladina 
- kontinuálnu hladinu 
- výpadok napätia 
- vstup do objektu 

- ovládanie z dispečingu 
- voľba prevádzky / diaľkovo-miestne / 

- navolenie čerpadiel 
- ovládanie čerpadiel 
- blokovanie čerpadiel v nadväznosti na druhé ČS 

Riadiaci systém každej čerpacej stanice bude pripojený do rádiovej siete dispečerského riadenia 
s hlavnou čerpacou stanicou pomocou rádiomodemu. Hlavná čerpacia stanica riadi celú sústavu 
čerpacích staníc spadajúcich pod danú oblasť. V automatickom režime bude čerpacia stanica 
blokovaná od chodu predchádzajúcej čerpacej stanice, čím sa zabráni vyplaveniu čerpacej stanice.   
 
Prenos údajov z ČS na dispečing Objednávateľ bude uskutočnený rádiovým spôsobom. Prenos 
v rámci dispečingov bude cez existujúcu sieť Objednávateľa. Riadenie procesov bude vo dvoch 
úrovniach: 

- možnosť aktívneho zásahu na dispečingu ČOV Bánovce nad Bebravou 
- možnosť pasívneho sledovania údajov na dispečingu OZ Topoľčany 

 
Komunikačný systém - rádiová dátová sieť slúžiaca na komunikáciu so vzdialenými technologickými 
objektmi bude budovaná s ohľadom na nasledujúce požiadavky, ktoré musí spĺňať: 

1. komunikačný systém musí byť na rádiovom kanále kompatibilný s existujúcim systémom na 
OZ Topoľčany 

2. z dôvodu budovania siete s veľkým pokrytím územia a s možnosťou jednoduchej retranslácie 
dát z objektov z nižšou kvalitou rádiového signálu bez potreby ďalších investícii do 
infraštruktúry bude potrebné zachovať jednotný komunikačný protokol MORSE na rádiovom 
kanále pre celú sieť 

3. využívanie jednej frekvencie v pásme 400MHz pre celú rádiovú sieť 
4. polygonálna štruktúra siete - každá stanica komunikuje s centrálnou stanicou a ďalšími 

zvolenými stanicami 
5. paketové prepojovanie 
6. možnosť retranslácie na každej podriadenej stanici 
7. možnosť diaľkovej zmeny retranslačnej trasy 
8. rýchlosť prepínania rádiomodemu medzi príjmom a vysielaním menšia ako 2 ms 
9. na každom rádiomodeme môžu byť k dispozícii 2 nezávislé sériové porty + eth. rozhranie 
10. možnosť vytvárania hybridných sietí - integrované IP prostredie LAN, WAN, GPRS 
11. antikolízny systém - u každého nodu siete, resp. užívateľského rozhrania bude možné 

individuálne riešiť algoritmy prístupu na kmitočet vrátane priorít 
12. rozptýlená inteligencia -všetky body rádiovej siete sú rovnocenné. Každý bod siete môže 

slúžiť zároveň ako retranslačný bod. 
13. možnosť prevádzky mobilných prostriedkov v rámci dosahu rádiovej siete 
14. konfigurácia, nahrávanie softvéru - konfiguráciu všetkých parametrov modemov v celej sieti 

bude možné robiť na diaľku priamo z dispečingu bez potreby výjazdu na objekt. Taktiež 
nahrávanie vyšších verzií softvéru do modemov možno zrealizovať priamo z dispečingu  
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15. diagnostika po sieti - u komunikačného systému bude možné manuálne alebo automaticky 
(pomocou dohľadového SW) priebežne sledovať a kontrolovať kvalitu prenosov, 
optimalizovať sieť. Záznamy o prevádzke siete, stave prenosových kanálov (opakované 
pakety, stratené pakety, počty prenesených paketov), rušenie na rádiovom kanále, sú k 
dispozícii s 3 dňovou históriou  

16. možnosť non-stop Hotline servisu z dohľadového centra zhotoviteľa komunikačného systému 
17. bezplatne download nových verzií softvéru  a firmvéru k rádiomodemom 
18. možnosť riešiť kompletnú prevádzku siete prostredníctvom poskytovania verejnej 

elektronickej komunikačnej služby  v súlade so zákonom č. 610/2003 Z.z. o elektronických 
komunikáciách 

 
Rádiový projekt a povolenie TÚ SR 
Podkladom pre diaľkový prenos bude meranie kvality rádiových spojov medzi jednotlivými bodmi 
siete. Výsledky meranie budú podkladom pre Rádiový projekt pre povolenie TÚ SR. 
Minimálny požadovaný obsah rádiového projektu: 
 Súradnice bodu RDS 
 Meranie bodu RDS 
 Projekt pre TÚ SR 

Meranie a projekt rádiovej siete vrátane legislatívnych požiadaviek zabezpečí zhotoviteľ v súčinnosti 
s investorom. 

1.4 PRELOŽKY VODOVODNÝCH POTRUBÍ 

V prípade výskytu prekládok vodovodných potrubí platia nasledovné zásady: 
 
Vodovodné siete sa majú navrhovať v zmysle platnej legislatívy a STN, najmä v súlade s úpravou 
MPSR č.477/99-810 z 19.2. 2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných 
a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatností vodných zdrojov, ďalej v súlade s výhlaškou 
699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN 75 5401 Navrhovanie 
vodovodných potrubí. 
 
Vodovodné vetvy majú byť navrhnuté z  polyetylénových rúr tlakových HDPE DN podľa návrhových 
parametrov, minimálne však DN 100 (PE 100, SDR 17,  110x6,6 – PN 10,  160x9,5 – PN 10, 
pokiaľ z hydraulických výpočtov nevychádza požiadavka na vyššiu tlakovú triedu).  
 
Vodovodné potrubia budú označené modrou čiarou pozdĺž celej dĺžke, čím sa budú odlišovať 
o kanalizačných výtlačných potrubí, ktoré budú označené hnedou alebo oranžovou čiarou. 
 
Na vodovodné potrubia má byť upevnený signalizačný vodič CYKY 2x4 mm2 s identifikačnou 
hrubou plastovou páskou s nápisom „Pozor vodovod“. 
 
Vodovodné potrubie má byť spájané zvarovaním na tupo. U armatúr je požadované použiť 
v maximálne možnej miere elektrotvarovky z HDPE, resp. zvárané spoje.  
 
V miestach križovania potrubí s vodnými tokmi je od Zhotoviteľa požadované potrubie uložiť do 
oceľovej chráničky na kĺznych objímkach a medzipriestor vyplniť cementovou maltou. Konce 
chráničiek majú byť uzatvorené nerezovými manžetami. 
 
Pre možnosť čistenia vodovodných potrubí majú byť v najnižších bodoch umiestnené podzemné 
hydranty – kalníky, v najvyšších bodoch podzemné hydranty - vzdušníky.  
 
Hydranty na vodovodoch majú byť osadzované na odbočke cez uzáver (napr. MMA Flex xxx/80, Š80, 
TP 80/200, PP 80, H=V(K)).  
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Trasa vodovodných vetiev, poloha uzatváracích armatúr a podzemných hydrantov má byť označená 
pomocou orientačných plastových tabuliek osadených na oceľových stĺpikoch alebo na stene 
najbližších objektov.  
 
Ďalší popis všeobecných technických požiadaviek sa nachádza v časti 2 zväzku 3 a vo výkresovej 
časti vo zväzku 5. 
 
Prepojenie existujúcich vodovodných prípojok 

V prípade prekládky vodovodu Zhotoviteľ zrealizuje aj prepojenie existujúcich vodovodných 
prípojok, pričom platí nasledovné: 
 
Existujúce zlúčené prípojky budú zrušené a bude vykonané prepojenie na novo navrhovaný 
vodovodný rad za predpokladu: jedna nehnuteľnosť = jedna vodovodná prípojka. V nevyhnutnom 
prípade budú vybudované tzv. zlúčené vodovodné prípojky (jedna spoločná vodomerná šachta pre 
viac odberateľov – vodomernú šachtu vrátane vystrojenia si budujú odberatelia vo vlastnej réžii, 
vodovodné prípojky budú po vybudovaní zaslepené).  
 
Prepojenie bude vykonané na verejnom pozemku (verejná časť vodovodnej prípojky) s tým, že 
existujúce plastové rozvody budú pokiaľ možno zachované. Prípojky vedené po súkromných 
pozemkoch (súkromná časť vodovodnej prípojky) budú vykonané iba výnimočne a so  súhlasom SD, 
pokiaľ nebude iné možné riešenie. 
 
Vodovodné prepojenie - prípojky majú byť navrhnuté z polyetylénových rúr tlakových HDPE DN 25-
50 (PE 100, SDR17, 32x1,9-63x3,8 PN 10). Napojenie prípojok na jestvujúci vodovodný rad 
z oceľového, liatinového alebo PVC materiálu má byť vykonané navrtávacím pásom z tvárnej liatiny s 
 celoliatinovou objímkou, guľovým ventilom so zemnou ventilovou súpravou a koncovkou pre PE 
potrubie. V spojkách pre potrubie z HDPE budú inštalované rozperné krúžky.  
 
V rámci prepojenia prípojky je uvažované: navrtávací pás s uzatváracím ventilom, zemná teleskopická 
súprava + uličný ventilový poklop, prepojovacie potrubie HDPE 100, DN 25 (32 x 2.9), SDR 11, PN 
10, spojka nového a starého potrubia min. PN 10, zemné práce, križovanie podzemných vedení 
a všetky dočasné práce a materiály, demontáž ovládacej tyče jestvujúceho prípojkového šupátka 
a poklopu, vybúranie/zrušenie a oprava všetkých druhov povrchov – uvedenie do pôvodného stavu, 
preplach a dezinfekcia. 
 
Potrubie vodovodných prípojok za čerpacími stanicami majú byť navrhnuté z polyetylénových rúr 
tlakových HDPE DN 25-50 (PE 100, SDR 11, 32x1,9-63x2,9, PN 16). Vodovodné prípojky nad 
čerpacími stanicami kde tlak presahuje 6 Bar je nutné opatriť redukčnými ventilmi tlaku.  

1.5 OCHRANNÉ PÁSMA 

Vzhľadom na to, že kanalizácia je v prevažnej miere trasovaná v komunikáciách a zelených pásoch, 
dochádza k stretom a súbehom s viacerými inžinierskymi sieťami, s ktorými nie je vždy možné 
dodržiavať vzájomne požadované ochranné pásma. Uloženie kanalizácie bude riešené tak, aby boli 
dodržané najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti medzi vedeniami, dané STN.  
 
Pri križovaní je nutné dodržiavať normu STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického 
vybavenia. Pred zahájením zemných prác je Zhotoviteľ povinný zaistiť vytýčenie všetkých 
podzemných sietí. Pri realizácii zemných prác v blízkosti týchto rozvodov je nutné výkopy prevádzať 
ručne a odkryté potrubie zabezpečiť proti poškodeniu. Pri odkrývaní jednotlivých inžinierskych sietí je 
nutné pozvať na stavbu správcu – majiteľa týchto sietí a previesť príslušné opatrenie podľa ich 
požiadaviek. 
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Niveleta potrubia je navrhnutá tak, aby vzájomné križovanie týchto sietí bolo možné bez nutnosti 
zásahu do jestvujúcich sietí. Pri návrhu trasy kanalizačného potrubia v súbehu s IS boli dodržané 
nasledovné podmienky: 
- kanalizačné potrubie – vodovod       min. 60 cm 
- kanalizačné potrubie – stĺpy NN, OSTK  min. 100 cm 
- kanalizačné potrubie – plyn STL  min. 100 cm 
- vzdušné elektrické vedenie – 11x220 kW 40 m 
- ochranné hrádze výšky do 1 m   6 m 
- ochranné hrádze výšky nad 1 m  10 m 
- vodný tok – breh    4 – 6 m 

1.6 KRIŽOVANIE KOMUNIKÁCIÍ 

V rámci projektu dochádza k stretu navrhovanej kanalizácie so štátnymi cestami I. triedy a miestnymi 
komunikáciami tvoriacimi infraštruktúru daného regiónu. Dotknuté štátne cesty: 
 
- štátna cesta I/50 v mestskej časti Horné Ozorovce (výtlačné potrubia ChG 1 a ChG 3) 
 
Križovania štátnej cesty č. I/50 sú navrhnuté pretláčaním oceľovej chráničky alebo pretláčaním ŽB 
rúr. Križovanie je navrhnuté vždy kolmo na os štátnej cesty 
 
Križovania štátnych ciest sa navrhujú vykonať spôsobom pretláčania popod predmetnú vozovku. 
V rámci výstavby bude štátne cesty križovať gravitačná kanalizácia z plastového potrubia DN 300 
alebo výtlačné potrubie z materiálu HDPE s rozmermi DN 80 až 160.  
 
Na pretláčanie budú vykopané štartovacie jamy s pôdorysnými rozmermi 2,0 x 4,0 m a cieľové jamy 
s rozmermi 2,0 x 2,0 m. V prípade stiesneného priestoru, kedy nie je možné vykopať štartovacie 
a cieľové jamy s rozmermi 2,0 x 4,0 m a 2,0 x 2,0 m, je možné použiť miniverziu pretláčacieho 
zariadenia, pre ktoré postačuje štartovacia jama s rozmermi 1,5 x 2,5 m a cieľová jama 1,2 x 1,2 m. 
Štartovaciu jamu treba pri dostatočnom manipulačnom priestore umiestniť minimálne 1,5 m od 
spevnenej časti vozovky. Gravitačné a výtlačné potrubie sa navrhuje uložiť do oceľovej chráničky DN 
600 prípadne DN 200 až 250 na klzných objímkach typu “Raci“ podľa rozmerov jednotlivých potrubí. 
Konce chráničiek  treba utesniť. Pri pretláčaní je dôležité dodržať minimálnu hĺbku pretlaku t.j. 1,5 m 
medzi vonkajším obrysom oceľovej chráničky a niveletou pozemnej komunikácie. 
 
Križovania miestnych komunikácií navrhujeme taktiež riešiť pretláčaním, pričom pre ne platia tie isté 
podmienky ako pri pretláčaní štátnych ciest. Pri realizácii pretláčania dôjde k menšiemu obmedzeniu 
premávky a k menšiemu poškodeniu telies komunikácií prípadne chodníkov. V prípade nedostatku 
miesta na umiestnenie štartovacej alebo cieľovej jamy, sa križovanie vykoná prekopaním na dvakrát 
po ½ šírky vozovky.  
 
Kanalizačné prípojky budú budované zároveň s postupom výstavby jednotlivých kanalizačných 
zberačov a stôk. Prípojky navrhujeme realizovať taktiež pretláčaním. Zaústené budú do revíznych 
šácht DN 400 umiestnených na hranici súkromných pozemkov. 
 
Trasy kanalizácie sú navrhnuté tak, aby čo najmenej zasahovali do štátnych ciest a súkromných 
pozemkov s ohľadom na existujúce inžinierske siete. V niektorých prípadoch je možné trasu 
kanalizácie umiestniť len do telesa cesty. Ak trasa kanalizácie zasahuje do jazdného pruhu vozovky, 
navrhujeme ju umiestniť do osi jazdného pruhu. V týchto prípadoch bude výstavba prebiehať po 
úsekoch s dĺžkou maximálne 50m, kde bude táto prekážka označená dopravnými značkami. Narušený 
povrch pozemnej komunikácie bude po ukončení výstavby uvedený do pôvodného stavu. 
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1.7 OBNOVA KOMUNIKÁCIÍ 

Búracie práce 

V prípade vedenia stokovej siete v cestnej komunikácii sa najskôr vykoná narezanie a odstránenie 
obrusnej vrstvy asfaltu, ďalej podkladnej vsrtvy vozovky (asfalt alebo betón) a následne odstránenie 
zhutnenej štrkodrvy. 
 
Obnova štátnych ciest 

Obnova štátnych komunikácií po uložení kanalizácie musia byť v súlade s povolením na zvláštne 
užívanie pozemnej komunikácie (rozkopávkovým povolením) cestných správnych orgánov. V 
štátnych cestách bude pre spätný zásyp použitý zhutnený štrkopiesok v celej výške zásypu. 
 
Štátne cesty  I. triedy 
 
Dočasná obnova: Po ukončení výkopov, pokládke rúr a zhotovení spätných zásypov budú 
vyhotovené konštrukčné vrstvy komunikácie a vrchný ABS I kryt v šírke ryhy pre potrubie + 2x300 
mm. Medzi jednotlivými vrstami komunikácie je potrebné zrealizovať spojovací postrek. Styk 
pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté 
v cene zálievky). Úpravu ryhy je potrebné riešiť preplátovaním podkladových vrstiev konštrukcie 
vozovky v šírke 300 mm na obe strany ryhy. 
 
Skladba vozovky štátnej cesty I. triedy – dočasná obnova: 
- asfaltový betón ABS I modif. so zaliatím špár   hr. 50 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- asfaltový betón ABS II so zaliatím špár   hr. 50 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- kamenivo obaľované asfaltom OK I     hr. 100 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- kamenivo spevnené cementom    hr. 200 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spätný zásyp štrkopieskom zhutnenou po vrstvách   (šírka ryhy) 
 
Konečná obnova: Konečná obnova povrchu vozovky bude vykonaná cca 6 mesiacov po provizórnej 
obnove podľa úrovne sadnutia vozovky. Odfrézuje sa 5 cm ABS I povrchu, aplikuje sa spojovací 
postrek a položí sa nová vrstva 5 cm modifikovaného ABS I. Styk pôvodnej vozovky s novou úpravou 
utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté v cene zálievky). Konečná obnova 
ABS I modif. sa požaduje v celej šírke komunikácie. 
 
Pred pokládkou živičných vrstiev v mieste zásahu je nutné predložiť protokol o zmeraní zhutnení 
spätných zásypov, kde merná hodnota nesmie dosiahnuť nižšie hodnoty ako nenarušené cestné teleso. 
Predmetné meranie musí vykonať organizácia oprávnená k tejto činnosti. 
 
Štátne cesty  II. a III. triedy 
 
Dočasná obnova: Po ukončení výkopov, pokládke rúr a zhotovení spätných zásypov budú 
vyhotovené konštrukčné vrstvy komunikácie a vrchný ABS I kryt v šírke ryhy pre potrubie + 2x300 
mm. Medzi jednotlivými vrstami komunikácie je potrebné zrealizovať spojovací postrek. Styk 
pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté 
v cene zálievky). Úpravu ryhy je potrebné riešiť preplátovaním podkladových vrstiev konštrukcie 
vozovky v šírke 300 mm na obe strany ryhy. 
 
Skladba vozovky štátnej cesty II. a III. triedy – dočasná obnova: 
- asfaltový betón ABS I so zaliatím špár   hr. 50 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- asfaltový betón ABS II so zaliatím špár   hr. 50 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy + 2x300 mm) 
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- kamenivo obaľované asfaltom OK I     hr. 100 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- kamenivo spevnené cementom    hr. 200 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spätný zásyp štrkopieskom zhutnenou po vrstvách   (šírka ryhy) 
 
Konečná obnova: Konečná obnova povrchu vozovky bude vykonaná cca 6 mesiacov po provizórnej 
obnove podľa úrovne sadnutia vozovky. Odfrézuje sa 5 cm ABS I povrchu, aplikuje sa spojovací 
postrek a položí sa nová vrstva 5 cm ABS I. Styk pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť 
asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté v cene zálievky). Konečná obnova ABS 
I modif. sa požaduje v šírke jazdného pruhu. 
 
Pred pokládkou živičných vrstiev v mieste zásahu je nutné predložiť protokol o zmeraní zhutnení 
spätných zásypov, kde merná hodnota nesmie dosiahnuť nižšie hodnoty ako nenarušené cestné teleso. 
Predmetné meranie musí vykonať organizácia oprávnená k tejto činnosti. 
 
Obnova miestnych komunikácií 

Na spätný zásyp v miestnych komunikáciách a pojazdných plochách bude používaný iba SD 
schválený vhodný, triedený, nesúdržný materiál vo vrstvách max. 300 mm.  
 
Dočasná obnova: Po ukončení výkopov, pokládke rúr a zhotovení spätných zásypov budú 
vyhotovené konštrukčné vrstvy komunikácie a vrchný ABS I kryt v šírke ryhy pre potrubie + 2x300 
mm. Medzi jednotlivými vrstami komunikácie je potrebné zrealizovať spojovací postrek. Styk 
pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté 
v cene zálievky). Úpravu ryhy je potrebné riešiť preplátovaním podkladových vrstiev konštrukcie 
vozovky v šírke 300 mm na obe strany ryhy. 
 
Skladba vozovky miestnych komunikácii – dočasná obnova: 
- asfaltový betón ABS II so zaliatím špár  hr. 70 mm  (šírka ryhy+ 2x300 mm) 
- kamenivo obaľované asfaltom OK I    hr. 100 mm  (šírka ryhy+ 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy+ 2x300 mm) 
- kamenivo spevnené cementom   hr. 200 mm  (šírka ryhy+ 2x300 mm) 
- štrkodrva      hr. 2x200 mm  (šírka ryhy) 
- spätný zásyp vyťaženým materiálom zhutneným po vrstvách  (šírka ryhy) 
 
Konečná obnova: Oodfrézovanie vrchného ABS II krytu v hrúbke 5 cm a jeho následná obnova bude 
vykonaná cca 6 mesiacov po provizórnej obnove. Odfrézuje sa 5 cm ABS II povrchu, aplikuje sa 
spojovací postrek a položí sa nová vrstva 5 cm ABS II. Styk pôvodnej vozovky s novou úpravou 
utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté v cene zálievky). Konečná obnova sa 
urobí na šírku ryhy + 2x300mm (na obe strany ryhy). 
 
Pred pokládkou živičných vrstiev v mieste zásahu je nutné predložiť protokol o zmeraní zhutnení 
spätných zásypov, kde merná hodnota nesmie dosiahnuť nižšie hodnoty ako nenarušené cestné teleso. 
Predmetné meranie musí vykonať organizácia oprávnená k tejto činnosti. 
 
Obnova chodníkov 

Narušené kryty chodníkov sa uvedú do pôvodného stavu, včítane obrubníkov. Uvedené zásady platia 
aj pre kanalizačné odbočky. 
 
Obnova obrusnej vrstvy asfaltových vozoviek (štátnych aj miestnych) zahŕňa aj spojenie existujúcej 
a novej obrusnej vrstvy asfaltovou zálievkou alebo špeciálnym asfaltovým pásom roztaveným počas 
pokládky asfaltu. 
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Obnova nespevnených plôch 

Pri nespevnenej vozovke sa zriadi zhutnený kryt so štrkodrvy. Výkopové práce realizované v zelených 
plochách je potrebné po ukončení výkopových prác dať do pôvodného stavu a plochy vysiať trávou. 

1.8 ORGANIZÁCIA DOPRAVY 

Vzhľadom na rozsah existujúcich súbežných vedení inžinierskych sietí t.j. verejného vodovodu,  
existujúcej kanalizácii, elektrických káblov a telekomunikačných vedení si výstavba kanalizácie 
vyžiada zásahy do miestnych komunikácii a štátnych ciest. Pri budovaní v miestnej komunikácii a 
štátnej ceste sa dočasný záber uvažuje do 1/2 šírky komunikácie t.j. jeden jazdný pruh.  
 
Výstavba kanalizácie na pozemných komunikáciách bude prebiehať po úsekoch maximálne do 100 m. 
Dopravné značenie bude osadené na začiatku každého budovaného úseku. Na začiatku úsekov, kde 
pracovný pás bude len z časti zasahovať do komunikácie budú osadené zvislé dopravné značky 
obmedzujúce rýchlosť jazdy podľa schváleného projektu organizácie dopravy. 
 
Ak navrhovaná kanalizácia prechádza stredom komunikácie v uliciach a nezostáva dostatočný priestor 
na bezpečné obchádzanie výkopu motorovými vozidlami, je potrebné dané ulice uzavrieť pre 
motorové vozidlá a vyznačiť uzávierku. Pred samotným uzavretím komunikácie je potrebné vopred 
a včas upovedomiť príslušné orgány ako aj obyvateľov daných oblastí, kde bude uzávierka 
realizovaná. 
 
V noci a za zníženej viditeľnosti je potrebné všetky prekážky na ceste označiť prerušovaným 
oranžovým svetlom, červenobielou páskou a prekryť. Dočasné dopravné značenie bude osadené na 
stĺpikoch s bieločervenými pruhmi a posunie sa vždy podľa aktuálneho pracovného pruhu. 
 
V zmysle požiadavky Okresného riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne bol spracovaný vzorový 
projekt dočasného dopravného značenia pre objekt  SO 011 Kanalizácia Horné Naštice, SO 012 
Privádzač Bánovce nad Bebravou – Horné Naštice a SO 23 Malé Chlievany. Pre všetky stávajúce 
objekty bude projekt dopravného značenia (PDZ) spracovaný Zhotoviteľom a ako vzor bude slúžiť 
odsúhlasený vzorový projekt. Tento nový PDZ musí byť schválený na Okresnom riaditeľstve 
policajného zboru v Trenčíne. 

1.9 KRIŽOVANIE ŽELEZNÍC 

Navrhovaná stavba kanalizácie sa dotýka zariadení železničnej trate Trenčín -Chynorany v tomto 
rozsahu : 

- križovanie železničnej trate v mestskej časti Horné Ozorovce kanalizačnou stokou ChG 1 - 
želez. km 18,685. Podchod pod železničnou traťou je navrhnutý pretláčaním oceľovej 
chráničky o DN 800 (Ø813/12,5mm), do ktorej sa nasunie kanalizačné potrubie o DN 300 
(PP SN10). Dĺžka pretláčania je navrhnutá 17,50 m. 

- križovanie železničnej trate v mestskej časti Horné Ozorovce kanalizačnou stokou ChG 2 - 
žel. km 18,886. Podchod pod železničnou traťou je navrhnutý pretláčaním oceľovej chráničky 
o DN 800 (Ø813/12,5mm), do ktorej sa nasunie kanalizačné potrubie o DN 300 (PP SN10). 
Dĺžka pretláčania je navrhnutá 20,00 m. 

- súbeh kanalizácie so železničnou traťou v mestskej časti Horné Ozorovce v km od 18,685 po 
km 18,886. Súbeh kanalizácie je vedený min 9,25m od osi koľaje, čiže kraj výkopu bude min. 
8,5 m od osi koľaje. 

 
Križovania železničnej trate sú navrhnuté pretláčaním oceľovej chráničky alebo pretláčaním 
železobetónových rúr. Križovanie trate je navrhnuté kolmo na os koľají. 
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1.10 VÝSLEDKY IG PRIESKUMU 

V rámci spracovania projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu bol spracovaný  inžiniersko-
geologický prieskum základových pomerov. Súčasťou tohto geologického prieskumu bolo 
zrealizovanie jednotlivých sond v miestach budúcich čerpacích staníc a pretlakov. Popis inžiniersko-
geologických sond spolu s narazenou a ustálenou hladinou podzemnej vody je uvedený v tomto 
hydrogeologickom prieskume. Na základe tohto prieskumu bolo zistené že hladina podzemnej vody sa 
v miestach vedenia jednotlivých trás nachádza od 2,0 do 3,5 m pod úrovňou terénu. 
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2. POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

Územie, ktorého sa dotýka stavba sa nachádza v meste Bánovce nad Bebravou, jej priľahlých 
mestských častí a v obci Horné Naštice.   
 
Mesto Bánovce nad Bebravou leží v kotline na sútoku niekoľkých vodných tokov na juh od 
Strážovských vrchov. Mesto sa nachádza v rovinatom území ,ktoré nadväzuje na okolitú mierne 
zvlnenú krajinu. Krajina na okolí mesta je členená údoliami jednotlivých vodných tokov ,ktoré sa 
stekajú do priestoru mesta. Obec Horné Naštice a taktiež mestské časti ako Horné Ozorovce alebo 
Malé Chlievany zasahujú do údolných polôh a na ne nadväzujúce svahy mierne členenej krajiny. 
 
Predmetom tejto dokumentácie je vybudovanie splaškovej kanalizácie v Horných a Dolných 
Ozorovciach, Malých Chlievanoch, ktoré tvoria mestské časti mesta Bánovce nad Bebravou. 
V samotnom meste Bánovce nad Bebravou je navrhnutá rekonštrukcia odľahčovacej komory OK1A 
a pridružených stôk.  Pri navrhovanej výstavbe a rekonštrukcie sa plánuje s vybudovaním privádzača 
a napojením a odkanalizovaním obce Horné Naštice.  
 
V súčasnej dobe je v meste Bánovce n. B. vybudovaná jednotná kanalizačná sieť, ktorá zabezpečuje 
privádzanie odpadových vôd na ČOV Bánovce n. B. Vzhľadom na jej stav bolo potrebne prikročiť k 
rekonštrukcii odľahčovacej komory OK1A. Návrh na rekonštrukciu OK zohľadňuje i splaškové vody 
z mestských častí.  
 
V mestských častiach Dolné Ozorovce a Malé Chlievany je v súčasnosti tiež vybudovaná jednotná 
kanalizačná sieť ,ale túto je treba doplniť aby bolo zabezpečené odvádzanie splaškových vôd z celej 
tejto mestskej časti.  
 
V mestskej časti Horné Ozorovce nie je vybudovaná kanalizačná sieť vôbec a preto je tu navrhnuté 
vybudovať splaškovú kanalizačnú sieť.  
 
V obci Horné Naštice nie je v súčasnosti vybudovaná splašková kanalizácie a preto je navrhnuté 
vybudovanie splaškovej kanalizácie s pripojením na jednotnú kanalizačnú sieť BnB. 
 
Po vybudovaniu uvedených opatrení bude pre celú aglomeráciu mesta Bánovce n.B. včítane jej 
mestských častí a obce Horné Naštice zabezpečené odvádzanie a čistenie odpadových vôd. 
 
Cieľom navrhovaného riešenia je zabezpečiť odvedenie a následné čistenie odpadových splaškových 
vôd z riešenej oblasti na ČOV. 
 
Odpadové vody budú odvádzané čiastočne z mestských častí Dolné Ozorovce a Malé Chlievany a z 
vlastného mesta Bánovce n. B. gravitačne, z mestských častí Horné Ozorovce a z časti Malých 
Chlievan gravitačne a ďalej pomocou čerpacích staníc a výtlačného potrubia do jednotnej kanalizácie 
v BnB. Odpadové vody z obce Horné Naštice budú odvadzané gravitačne a ďalej pomocou čerpacej 
stanice a výtlačného potrubia do jednotnej kanalizácie v BnB. 
 
 
V rámci regiónu Bánovce nad Bebravou sa požaduje vybudovať: 
- gravitačná kanalizácia   cca 10 km 
- výtlačné potrubia   cca.  2 km 
- čerpacie stanice           9 ks 
- kanalizačné prípojky       369 ks 
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3 KANALIZÁCIA BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 

Táto časť projektu rieši vybudovanie OK 1A vrátane priľahlých stôk (prítok, odtok, škrtiaca stoka), 
ďalej prekládku vodovodu v areáli ČOV Bánovce nad Bebravou. 
 
POZOR: Nakoľko stavebné práce na tomto stavebnom objekte sú podmienené ukončením 
dostavby ČOV Bánovce nad Bebravou, bude ich možné začať až po súhlase Stavebného dozoru. 
Zhotoviteľ zohľadní uvedenú požiadavku pri spracovaní Harmonogramu prác. 
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]

Topoľčany SO 21 A2 gravitačná 1800 SKL 38,68

OKIA     gravitačná 500 PP 29,40

      gravitačná 1200 SKL 14,06

    OS1A gravitačná 1200 SKL 96,28

    CH gravitačná 400 PP 13,36

    Spolu: gravitačná 1800 SKL 38,68

      gravitačná 500 PP 29,40

      gravitačná 1200 SKL 110,34

      gravitačná 400 PP 13,36

Celkom gravitačná :           191,78

Celkom výtlak :           0,00
 
Počet čerpacích staníc:   0 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  0 ks 

3.1 SO 21.2 ODĽAHČOVACIA KOMORA OK1A 

Predmetom stavebného objektu je vybudovanie novej odľahčovacej komory OK1A v areáli ČOV 
v Bánovciach nad Bebravou. Pri návrhu stavebnej časti odľahčovacej komory boli navrhnuté nové 
parametre odľahčovacej komory OK1A vrátane výšky prepadovej hrany, dimenzie a dĺžky škrtiacej 
trate na odtoku do ČOV. V rámci výstavby odľahčovacej komory budú vybudované aj priľahlé stoky, 
na prítoku do OK1A stoka A2 DN 1200, DN1800, na odtoku odľahčovacia stoka OS1A DN1200 
a stoka do ČOV DN500 + škrtiaca trať DN500. Pri budovaní odľahčovacej stoky OS1A (DN1200) 
musí prísť k hĺbkovej úprave existujúcej stoky CH, aby táto mohla gravitačne odtekať na ČOV.  
 
Projekt predpokladá novostavbu odľahčovacej komory OK1A. Existujúca odľahčovacia komora 
v rámci areálu ČOV bude po vybudovaní novej zrušená. Navrhovaný objekt bude podzemný zo 
železobetónu.  
 
Objekt sa nachádza v lokalite jestvujúceho areálu ČOV v Bánovciach nad Bebravou. Príjazdová cesta 
k pozemku je z obecnej komunikácie. 
 
Dispozičné riešenie objektu: 
Odľahčovacia komora je pôdorysných rozmerov 8,2x5,2 m. Je železobetónová z vodostavebného 
betónu. Do komory prichádza kanalizačná stoka DN 1800 mm a na druhej strane je stoka DN 500 mm. 
Súčasťou komory bude aj prepadová hrana a norná stena, ktoré budú z nerezu a za nornou stenou 
z komory vyúsťuje stoka o priemere 1200 mm.  
 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita A: Bánovce nad Bebravou 21 

Navrhovaná odľahčovacia komora OK1A (v rámci areálu ČOV) 
Typ komory     s bočným prepadom 
Výška prepadovej hrany   1,08 – 1,28m 
Dĺžka prepadovej hrany   7m 
Profil kanalizácie na prítoku do OK 1800 mm 
Profil kanalizácie na odtoku z OK 500 mm 
Dĺžka škrtiacej trate    15 m 
Sklon škrtiacej trate    0,0032 
Profil odľahčovacej stoky  1200 mm 
Recipient    Bebrava 
 
Pred navrhovanou odľahčovacou komorou OK 1A sa prebuduje úsek stoky A na profil DN 1800 a do 
spojnej šachty VŠ03 sa prepojí jednak stoka A potrubím DN 1400 a jednak stoka S potrubím DN 
1200. Splaškové vody na odtoku z odľahčovacej komory budú vedené škrtiacou traťou DN500 o dl. 
15m do sútokovej komory Š1. Táto komora Š1 bude vyprojektovaná v rámci zákazky „ČOV Sever – 
čistenie odpadových vôd“ a nie je predmetom tejto zákazky. Do komory Š1 bude zvedená aj stoka Ch, 
ktorú bude treba zrekonštruovať a osadiť hlbšie (oproti skutkovému stavu), nakoľko v súčasnosti by 
bola v kolízii s navrhovanou odľahčovacou stokou OS1A DN1200, ktorá bude vedená z OK1A .  
 
Zemné práce 
Zemné práce budú pozostávať z hĺbenia výkopu pre komoru a odkopania ornice. Podzemná voda sa 
nachádza v hĺbke 2,1 pod terénom.  
 
Základy 
Nové základy sú navrhované ako základová doska hrúbky 650mm z  betónu C/30/37. Na základe 
výpočtu budú mať nové základy 8,5 x 5,5m. Pod základovou doskou ZD1 je navrhnutá podkladová 
vrstva z betónu C/8/10 o hrúbke cca 100mm (slúži ako mechanická ochrana a rovný podklad pre 
uloženie výstuže). 
Základové konštrukcie sú navrhnuté na predpokladanú výpočtovú únosnosť základovej pôdy 200 kPa 
-štrk ílovitý, dobre opracované valúny prevažne karbonátov veľkosti do 1cm, len ojedinele stredne 
opracované valúny do 5cm, konzistencia ílovitej hmoty mäkká, štrk je stredne uľahlý G5, symbol CS), 
(ATV-A 127 skupina 3).  
Hladina podzemnej vody je 2,1 m pod terénom (vo výpočte na vztlak sa uvažuje krátkodobo 
s hladinou po hornú hranu upraveného terénu – v prípade záplav).  
Potrubie DN 1800mm je potrebné zabezpečiť proti vztlaku pomocou betónových blokov, respektíve 
kotviacej oceľobetónovej dosky pod potrubím.  
Počas výkopových a stavebných prác je nutné hladinu podzemnej vody znížiť a výkopy zapažiť proti 
zosunutiu pôdy. 
Pri výpočte sa vychádzalo zo záverečnej správy inžiniersko –geologického prieskumu (Riešiteľská 
organizácia: Progeo s r.o. Žilina). Nakoľko geologický prieskum bol zrealizovaný pre väčšie územie, 
je potrebné pri odkrytí základovej škáry prizvať kompetentného odborného pracovníka – geológa. 
V prípade, že bude zistená iná, nepriaznivejšia hodnota únosnosti základovej pôdy a ak budú zistené 
nepriaznivé faktory ovplyvňujúce výkopové práce a zakladanie (napríklad silne agresívna spodná 
voda)  je potrebné, aby statik upravil navrhované základové konštrukcie.  
Ostatné upozornenia a poznámky k zakladaniu sú uvedené na priložených výkresoch tvaru a výstuže. 
Každú pracovnú škáru styku potrubia s komorou treba riešiť s napučiavacími pásikmi 2 ks do jednej 
pracovnej škáry. 
 
Zvislé nosné konštrukcie 
Nosné steny hrúbky 600 mm sú oceľobetónové z betónu C/30/37 (XF5, XA1 - betón pre stredne 
agresívne prostredie) a D11 odolnosť voči premŕzaniu (respektíve ochrana vhodnou stavebnou 
chémiou).  Spomínané oceľobetónové steny (po ošetrení pracovnej škáry) budú betónované v jednom 
zábere (požiadavka na vodotesnosť betónových konštrukcií).  V príslušných stenách budú vynechané 
kruhové otvory pre potrubia (pozri stavebnú a technologickú časť a príslušný výkres tvaru) 
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POZN.: Z dôvodu vodotesnosti a odolnosti proti stredne agresívnej vode je potrebné betónové 
konštrukcie dôkladne ošetriť aby neprichádzala výstuž na pracovných škárach do styku s vodou 
(alternatívne použiť vhodnú stavebnú chémiu).  
Pre konštrukciu nerezovej nornej steny a prepadovej hrany sú navrhnuté nosné nerezové profily. 
Použitie čiernej ocele a jej kombinácie s nerezovým materiálom sa nepripúšťa. 
V múroch sú otvory prichádzajúceho kanalizačného potrubia a odchádzajúceho kanalizačného 
potrubia. Detail styku je vo výkresovej časti. 
 
Vodorovné nosné konštrukcie 
Navrhovaná je oceľobetónová krížom vystužená stropná doska (vo výkresoch označená) D11. 
Minimálna hrúbka D11 je  450mm . V D11 sa nachádzajú dva otvory 600x600mm.  Pre D11 sa vo 
výpočte uvažovalo s plošným zaťažením oceľobetónovej dosky (užitočné) = 9,00 kN/m2 , (strene 
zhutnený násyp hrúbky 300mm) = 5,00 kN/m2 a (normové zaťaženie prípadnou dopravou – 
rozloženie náprav pozri príslušné EN )=4x150,00 kN (150kN na jedno koleso s plochou 0,4x0,4m 
osovo vzdialené 1,2x2m).  
 
Strop  
Pozri stavebnú časť. Navrhnutý je násyp hrúbky 300mm (z dôvodu ochrany betónových konštrukcií 
pred premŕzaním a ochrany pred mechanickým poškodením dopravou). 
V stropnej doske sú dva otvory  600/600 mm pre vstup do komory. Na otvory sú navrhnuté dva kusy 
kanalizačných liatinových vodotesných poklopov o rozmere 600x600 mm s nosnosťou na prejazd 
ťažkých nákladných áut D400. Po dokončení sa strop komory zasype zeminou hr. 300 mm. Stropná 
doska  by mala byť mierne vyspádovaná ku krajom komory. 
Povrchová úprava stien komory je betón a norná stena s prepadovou hranou sú z nerezu vrátane 
kotvenia do betónu. 
Podlaha komory je z betónu. 
 
Hydroizolácie 
Stena, doska základová , strop - betón C/30/37 –vodostavebný, s požiadavkou na vodotesnosť 
a odolnosť  v stredne agresívnom prostredí (XF5, XA1) v úrovni D11 odolný voči premŕzaniu  
Styk kanalizácia stena - polyuretánová tesniaca hmota PCI Escutan TF alebo ekv. 
Penetračný náter PCI Elastoprimer 165 (plasty) alebo ekv. 
Penetračný náter PCI Elastoprimer 110 (betón) alebo ekv. 
Gumová páska PCI Pecitape 250 alebo ekv. 
Pracovná škára- Masterflex 610 U2520 alebo ekv. 
Gumová páska PCI Pecitape 250 alebo ekv. 
Stúpadla do komory budú votknuté do steny, z poplastovanej ocele o priemere 20 mm. Šírka stúpadla 
je 400 mm a od seba na výšku budú max. 330 mm.  
Všetky oceľové konštrukcie (okrem nereze) požadujeme pozinkovať.  
 
V rámci navrhovaných uprav budú tiež zrušené niektoré úseky jestvujúcej kanalizácie, ktoré budú 
nahradené novými trasami ,alebo sú nadbytočné. Jedná sa o tieto úseky stôk: 
 
Pri ČOV sa zrušia tieto úseky stôk:  
- stoka A - DN 1400 - 54 m 
- stoka S - DN 1200 - 67 m 
- stoka OS1A - DN 1200 - 51 m 
- stoka Ch -DN 00 - 14 m 
Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do ponukovej ceny SO 21.2 všetky práce a náklady súvisiace so 
zrušením uvedených stôk. 
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3.1 SO 21.3 PREKLÁDKA VODOVODU 

V mieste navrhovanej OK1A sa nachádza existujúci vodovod DN100 , ktorý je privedený do areálu 
ČOV . Časť vodovodného potrubia zasahuje do plochy kde sa plánuje výstavba novej OK1A, preto je 
potrebné ho preložiť. 
 
Vodovodný rad od bodu napojenia st. 0,00 je vedený prevažne pod zelenou plochou až k miestu 
ukončenia prekládky st. 59,5. Presný bod napojenia a ukončenia prekládky bude určený 
prevádzkovateľom vodovodu. Počas zrealizovania prepojovacích prác príde k odstávke vodovodu v 
rámci areálu ČOV. Zhotoviteľ je preto povinný práce koordinovať s prevádzkovateľom ČOV. 
V prípade zakladania pod hladinou spodnej vody sa musí uložiť drenáž (jednostranná) z PVC 
perforovaného potrubia DN100. Odvedenie vôd sa vykoná vybudovaním zberných studní z bet. skruží 
a voda bude odčerpávaná do dažďovej kanalizácie. 
 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]

 Bánovce nad Bebr. SO 21 prekl. vody   110 HDPE 59,52
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4 KANALIZÁCIA MALÉ CHLIEVANY 

V mestskej časti Malé Chlievany je v určitej časti vybudovaná splašková kanalizácia, avšak časť 
mestskej časti nie je odkanalizovaná. Túto časť nie je možné odkanalizovať gravitačne, preto je 
potrebné prečerpávanie z najnižších bodov tejto mestskej časti. 
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt vetva   [mm]   [m]

Malé Chlievany SO 23 ChC-5 gravitačná 300 PP 200,00

(mestská časť)     ČS4 výtlak 90 HDPE 240,86

    ChC-6 gravitačná 300 PP 231,60

      ČS5 výtlak 90 HDPE 298,30

Celkom gravitačná :           431,60

Celkom výtlak :           539,16
 
Počet čerpacích staníc:   2 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  26 ks 

4.1 SO 23 KANALIZÁCIA MALÉ CHLIEVANY 

Mestská časť Malé Chlievany má jestvujúcu kanalizáciu na väčšej ploche zástavby včítane 
kanalizačnej stoky v telese štátnej cesty č. III/05038. V západnej časti zástavby sú dve ulice, ktoré od 
štátnej cesty majú spád smerom k bývalému mlynskému náhonu. S ohľadom na spádové pomery nie je 
možné tieto ulice odkanalizovať gravitačne vedenou stokou do stoky v štátnej ceste. Preto sú tu 
navrhnuté stoky so spádom k mlynskému náhonu a na ich koncoch sú navrhnuté čerpacie stanice. 
Jedná sa o stoku ChC –5 so zaústením do čerpacej stanice ČS 4 a stoku ChC –6 so zaústením do ČS 5. 
 
Trasy navrhovaných stôk sú vedené v telese miestnych komunikácií. Čerpacie stanice sú navrhnuté 
v koncovej časti ulíc za ukončením zástavby na spevnených  plochách. Stoka ChC-5 je vedená v ulici 
Ku mlynskému náhonu a stoka ChC – 6 je vedená v ulici Topoľová. Na Topoľovej ulici bude 
realizovaná odbočka DN200 o dlžke 31m pre časť slepej ulice. 
 
Výtlačné potrubie je vedené v súbehu s príslušnou stokou v ulici a je zaústené do jestvujúcej šachty 
kanalizačnej stoky v telese štátnej cesty č. III/ 05038. Nakoľko existujúca stoka je vedená v časti 
štátnej cesty III/05038 napojenie je potrebné zrealizovať tak aby bola zabezpečená plynulosť 
premávky aspoň v jednom jazdnom pruhu. 
 
Kanalizačná sieť v mestskej časti Malé Chlievany je gravitačne privedená k ČOV Bánovce n.B. 
 
Koncová časť Malých Chlievan, ktorej zástavba nadväzuje na zástavbu obce Dvorec, bude riešená 
v II. časti regiónu Bánovce n.B. 
 
Čerpacie stanice ČS 4 a 5 budú prečerpávať splaškové vody výtlačným potrubím DN 80 do jestvujúcej 
stoky v štátnej ceste. Stavebná časť ČS pozostáva z betónovej šachty vnútorného priemeru 1,6 m. 
 
Technické riešenie 
Na splaškovej stokovej sieti sú v časti Malé Chlievany  sú navrhnuté  čerpacie stanice ČS4, ČS5. 
Čerpacia stanica ČS 4 prečerpáva  odpadové vody z ulice K mlynskému náhonu; ČS 5 prečerpáva  
odpadové vody z Topoľovej ulice. Výtlačné potrubia z oboch ČS sú zaústené do jestvujúcej 
kanalizácie v Ul. Hrežďovskej  (št. cesta III/050 38).  
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Čerpacie stanice sú navrhnuté jedného veľkostného typu zo železobetónových skruží priemeru 1,6 m.  

4.2 PS 23 ČERPACIE STANICE MALÉ CHLIEVANY 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly a rozvádzače.  
 
Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

ČS 4 3,7 14,00 
ČS 5 3,5 15,60 

 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

ČS 4 áno - - 
ČS 5 áno - - 

4.3 NN PRÍPOJKY PRE MALÉ CHLIEVANY 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS : 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
ČS 4 1,7 
ČS 5 1,7 

 
ČS 4 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 3,4 kW Pp = 1,7 kW (β=0,5) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 1,7 kW 
 
ČS 4 bude napojená na elektrickú energiu z jestvujúcej vzdušnej sekundárnej siete 3x230/400V 
celoplastovým káblom NAYY-Jxl6 z existujúceho PB č.5/13 na ktorom bude umiestnená poistková 
skrinka s poistkami PH00 32A. Istenie RE LSN 3/B/20A 
 
ČS 5 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 3,4 kW Pp = 1,7 kW (β=0,5) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 1,7 kW 
 
ČS 5 bude napojená na elektrickú energiu z jestvujúcej vzdušnej sekundárnej siete 3x230/400V 
celoplastovým káblom NAYY-Jxl6 z existujúceho PB č.5/33 na ktorom bude umiestnená poistková 
skrinka s poistkami PH00 32A. Istenie RE LSN 3/B/20A.  
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4.4 PS 24 MAR, ASRTP - MALÉ CHLIEVANY 

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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5 KANALIZÁCIA DOLNÉ OZOROVCE 

V mestskej časti Dolné Ozorovce je v určitej časti vybudovaná splašková kanalizácia, avšak v časti 
obce je potrebné rozšírenie kanalizácie . Časť mestskej časti ne je možné odkanalizovať gravitačne, 
preto je potrebné prečerpávanie z najnižších bodov tejto mestskej časti. 
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]
Dolné Ozorovce SO 24 ChF gravitačná 300 PP 17,30

(mestská časť)   ChF-2 gravitačná 300 PP 113,00

    ChG-5 gravitačná 300 PP 48,70

    ChG 1.časť ČS7 výtlak 90 HDPE 80,00

    ChG 2.časť ČS8 výtlak 90 HDPE 57,20

Celkom gravitačná :           179,00

Celkom výtlak :           137,20
 
Počet čerpacích staníc:   2 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  6 ks 

5.1 SO 24 KANALIZÁCIA DOLNÉ OZOROVCE 

V mestskej časti Dolné Ozorovce je jestvujúca kanalizácia vybudovaná takmer na celej ploche 
zástavby. Kanalizačná sieť je pripojená na sieť v meste Bánovce n.B. a je privedená gravitačne na 
ČOV. 
 
V ulici Potočná je navrhnutá stoka ChF – 2  ako súčasť jednotnej kanalizačnej siete o DN 300 so 
zaústením do jestvujúcej stoky v ulici Ozorovská potočná. 
Ďalej je navrhnuté predĺženie jestvujúcej stoky ChF v ulici Ozorovská potočná po koniec zástavby 
potrubím o DN 300. 
 
Na ľavom brehu toku Svinnica od mosta cez tok na štátnej ceste č. III/ 05039 sa nachádza areál firmy 
Gabor. Jestvujúca kanalizačná stoka pozdĺž zástavby na ľavom brehu toku Svinica prechádza cez areál 
tejto firmy. Z toho dôvodu bolo dohodnuté časť stoky na verejnej časti ulice prepojiť do kanalizačnej 
siete na pravom brehu toku Svinnica.  
 
S ohľadom na dané spádové pomery a vybudovanú kanalizačnú sieť je možné previesť splaškové vody 
z ľavej strany toku na pravý iba prečerpávaním. Preto je na brehu toku Svinica navrhnuté situovať 
čerpaciu stanicu ČS 7, do ktorej sa prepojí jestvujúca kanalizačná stoka na ľavom brehu stokou ChG 
o DN 300. Stavebná časť pozostáva z betónovej šachty vnútorného priemeru 2,2 m. 
 
Výtlačné potrubie z ČS 7 bude vedené pod tokom Svinica a zaústené do jestvujúcej stoky ChF na 
pravom brehu toku. Potrubie je navrhnuté o DN 80. 
 
Na ukončeniu zástavby v smere na mestskú časť Horné Ozorovce bude do jestvujúcej kanalizácie 
zaústená kanalizácia z Horných Ozoroviec. S ohľadom na spádové pomery bude na konci zástavby 
treba vybudovať ďalšiu čerpaciu stanicu a to na ľavom brehu toku  vedľa štátnej cesty č. III/ 05039. 
Do tejto čerpacej stanice bude zaústená stoka ChG z Horných Ozoroviec  (stoka je vykazovaná 
v rámci mestskej časti Horné Ozorovce). Výtlačné potrubie z ČS 8 je vedené smerom ku koncovej 
šachte stoky na ukončeniu zástavby. Stavebná časť ČS pozostáva z betónovej šachty vnútorného 
priemeru 2,2 m. 
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Križovanie štátnej cesty stokou ChG5 a výtlačného potrubia z ČS8 je potrebné riešiť pretláčaním 
popod štátnu cestu III. triedy. 
 
Križovanie vodného toku Svinica je navrhnuté prekopaním vodného toku. Potrubie HDPE D90 sa 
nasunie pomocou objímok do chráničky DN400. Chránička je vyvedená do čo najväčšej vzdialenosti 
od brehu podľa miestnych podmienok a trasovania stoky. V ryhe š. 1,2m sa chránička obetónuje 
vodostavebným betónom. Priestor na šírku 6m sa opevní melioračnými tvárnicami príp. kamennou 
hrádzou (podľa požiadaviek správcu vodného toku). Počas výstavby sa časť toku zahradí hrádzou 
z vriec s pieskom a prepoj sa prevedie potrubím DN1000. dl.10m. 
 
Technické riešenie 
Na splaškovej stokovej sieti sú v časti Dolné Ozorovce navrhnuté čerpacie stanice ČS7 a ČS8. ČS 7 
prečerpáva odpadové vody pritekajúce z ČS8 a odpadové vody časti obce z Dolné Ozorovce na ľavom 
brehu toku Svinica. Výtlačné potrubie je zaústené do jestvujúcej kanalizácie na pravom brehu toku 
Svinica.  ČS 8 prečerpáva  všetky odpadové vody pritekajúce obce z  Horné Ozorovce. Výtlačné 
potrubie je zaústené do jestvujúcej kanalizácie v hornej časti  bce Dolné Ozorovce.   

5.2 PS 25 ČERPACIE STANICE DOLNÉ OZOROVCE 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly a rozvádzače.  
 
Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

ČS 7 3,5 10,00 
ČS 8 3,5 10,00 

 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

ČS 7 áno - - 
ČS 8 áno - - 

5.3 NN PRÍPOJKY PRE DOLNÉ OZOROVCE 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS : 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
ČS 7 1,7 
ČS 8 1,7 

 
ČS 7 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 3,4 kW Pp = 1,7 kW (β=0,5) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 1,7 kW 
 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita A: Bánovce nad Bebravou 29 

ČS 7 bude napojená na elektrickú energiu z jestvujúcej vzdušnej sekundárnej siete 3x230/400V 
celoplastovým káblom NAYY-Jxl6 z existujúceho PB č.3/121 na ktorom bude umiestnená poistková 
skrinka s poistkami PH00 32A. Istenie RE LSN 3/B/20A.  
 
ČS 8 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 3,4 kW Pp = 1,7 kW (β=0,5) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 1,7 kW 
 
ČS 8 bude napojená na elektrickú energiu z jestvujúcej vzdušnej sekundárnej siete 3x230/400V 
celoplastovým káblom NAYY-Jxl6 z existujúceho PB č.3/128 na ktorom bude umiestnená poistková 
skrinka s poistkami PH00 32A. Istenie RE LSN 3/B/20A 

5.4 PS 26 MAR, ASRTP – DOLNÉ OZOROVCE 

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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6 KANALIZÁCIA HORNÉ OZOROVCE 

V mestskej časti Horné Ozorovce nie je vybudovaná splašková kanalizácia. Časť mestskej časti ne je 
možné odkanalizovať gravitačne, preto je potrebné prečerpávanie z najnižších bodov tejto mestskej 
časti. 
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]

Horné Ozorovce SO 25 ChG gravitačná 300 PP 1 173,20

(mestská časť)     ČS12 výtlak 90 HDPE 40,43

    ChG-1 gravitačná 300 PP 205,90

      ČS9 výtlak 90 HDPE 213,23

    ChG-1-1 gravitačná 300 PP 167,00

    ChG-1-2 gravitačná 300 PP 387,00

      ČS6 výtlak 90 HDPE 324,00

    ChG-2 gravitačná 300 PP 258,00

    ChG-2-1 gravitačná 300 PP 76,00

    ChG-2-2 gravitačná 300 PP 180,00

    ChG-3 gravitačná 300 PP 224,00

      ČS10 výtlak 90 HDPE 234,50

    ChG-3-1 gravitačná 300 PP 349,00

    ChG-3-2 gravitačná 300 PP 216,00

    ChG-3-3 gravitačná 300 PP 146,00

    ChG-3-4 gravitačná 300 PP 49,00

    ChG-3-2-1 gravitačná 300 PP 158,00

    ChG-4 gravitačná 300 PP 123,18

Celkom gravitačná :           3 712,28

Celkom výtlak :           812,16
 
Počet čerpacích staníc:   4 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  177 ks 

6.1 SO 25 KANALIZÁCIA HORNÉ OZOROVCE 

Mestská časť Horné Ozorovce nemá vybudovanú kanalizáciu. Časť tejto mestskej časti má 
vybudovanú dažďovú kanalizáciu odvedenú do vodných tokov.  Kanalizačná sieť v tejto mestskej časti 
je navrhnutá ako delená kanalizácia a to splašková kanalizácia. Zástavba na ľavej strane štátnej cesty 
č. I/50 bude odkanalizovaná gravitačne so zaústením do ČS 8 na okraji mestskej časti Dolné 
Ozorovce. Rodinné domy nachádzajúce sa na pravom brehu Svinice budú odkanalizované do 
prečerpávacej šachty ČS12, výtlak z tejto prečerpávacej šachty bude zaústený do navrhovanej 
gravitačnej stoky na ľavom brehu Svinice  Zástavba na pravej strane štátnej cesty č. I/50 má spád 
smerom k toku Bebrava a preto je tu treba vybudovať čerpaciu stanicu ČS6, ktorá bude mať zaústený 
výtlak do navrhovanej gravitačnej stoky po ľavej strane štátnej cesty. 
 
Pre odkanalizovanie mestskej časti Horné Ozorovce bola navrhnutá stoka ChG, ktorá je umiestnená 
pozdĺž vodného toku Svinica na jeho ľavom brehu od čerpacej stanice ČS 8 na okraji zástavby 
mestskej časti Dolné Ozorovce až po zástavbu Horných Ozoroviec. Od okraja zástavby pokračuje 
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stoka ChG v telese miestnej komunikácie až po ukončenie areálu poľnohospodárskeho podniku. 
Navrhovaná stoka ChG (DN300) bude po svojej trase dva krát križovať železničnú trať Trenčín – 
Chynorany a to v km.18,685 a 18,886. 
 
Do stoky ChG sa zaústi stoka ChG–1, ktorá prechádza cez miestnu komunikáciu až po štátnu cestu č. 
I/50. Stoku je navrhnuté predĺžiť tiež pozdĺž štátnej cesty č. I/50 pri okraji verejnej časti ulice na 
odkanalizovanie priľahlej zástavby. Do koncovej šachty tejto stoky sú zaústené výtlaky DN80 
z čerpacích staníc Č6 a ČS9.  
 
Stoka  ChG-3 je navrhnutá v telese štátnej cesty č. III/05037 smerom k štátnej ceste č. I/50. Tiež táto 
stoka sa predĺži pozdĺž štátnej cesty č. I/50 na okraji verejnej časti ulice. Stoka ChG – 3 – 1 bude 
vedená v telese miestnej komunikácie v ulici súbežnej s železničnou stanicou. Do tejto stoky bude 
zaústený výtlak z čerpacej stanice ČS 10. 
 
Stoka ChG-2 odkanalizováva zástavbu na pravom brehu vodného toku Svinice. Trasa stoky je vedená 
v miestnej komunikácii. Táto stoka sa zaústi do čerpacej stanice ČS 12, ktorá bude splaškové vody 
vytláčať výtlačným potrubím DN80 popod vodný tok Svinica do navrhovanej stoky ChG na ľavom 
brehu toku. Stoky ChG – 2 – 1 a ChG – 2-2 sú vedené do bočných ulíc tiež v telese miestnych 
komunikácií. 
 
V ulici, ktorá odbočuje zo štátnej cesty č.I/50 vpravo, sa vybuduje stoka ChG-1-1, ktorá sa zaústi do 
čerpacej stanice ČS 9, umiestnenej na dolnom konci ulice pri toku Bebrava. Trasa stoky je vedená 
v telese miestnej komunikácie. 
 
V ďalšej ulici, ktorá odbočuje vpravo zo štátnej cesty č. I/50, prechádza štátna cesta č. III/05034 
v smere na obec Prusy. Stoka ChG – 2 – 2 je navrhnutá v telese tejto cesty a so zaústením do čerpacej 
stanice ČS 10, umiestnenej na pravom brehu toku Bebrava na pozemku vpravo od štátnej cesty. Stoka 
ChG-2-2 bude predĺžená pozdĺž štátnej cesty č. I/50  pre odkanalizovanie zástavby smerom ku 
cintorínu. 
 
Stoka ChG – 1 – 2  je navrhnutá pre odkanalizovanie zástavby rodinných domčekov pozdĺž štátnej 
cesty č. I/50 pred kruhovou križovatkou v smere do stredu mesta. Táto stoka sa zaústi do čerpacej 
stanice ČS 6, ktorá bude splaškové vody vytláčať výtlačným potrubím do stoky  ChG – 1. 
Navrhované stoky sa vybudujú o profilu DN 300 (PP SN10). 
 
Výtlačné potrubie z čerpacej stanice ČS 6  bude vedené v súbehu so štátnou cestou č. I/50 v telese 
chodníka a bude zaústený do gravitačnej stoky ChG-1. Križovanie so štátnou cestou č. I/50 bude 
naproti stoky ChG-1, do ktorej bude výtlak zaústený. Podchod pod štátnou cestou je navrhnutý 
pretláčaním oceľovej chráničky, do ktorej sa potrubie výtlaku nasunie. V tejto chráničke bude tiež 
vedený výtlak z ČS9.  
Výtlačné potrubie z čerpacej stanice ČS 9  bude vedené v súbehu so stokou ChG-1-1 v miestnej 
komunikácii a ďalej pozdĺž štátnej cesty č. I/50. Križovanie so štátnou cestou č. I/50 bude naproti 
stoky ChG-1 ,do ktorej bude výtlak zaústený. Podchod pod štátnou cestou je navrhnutý pretláčaním 
oceľovej chráničky, do ktorej sa potrubie výtlaku nasunie. V tejto chráničke bude tiež vedený výtlak 
z ČS6.  
Výtlačné potrubie z ČS 10 je navrhnuté v súbežnej trase so stokou ChG-2-2 až po križovanie štátnej 
cesty č. I/50. Výtlačné potrubie sa zaústi do koncovej šachty stoky ChG-2. Križovanie štátnej cesty 
č.I/50 bude pretláčaním oceľovej chráničky. 
Výtlačné potrubie z ČS 12 bude vedené popod vodný tok Svinica a zaúsťuje sa do stoky kanalizačnej 
šachty osadenej na stoke ChG. Prechod popod vodný tok je navrhnutý prekopaním.  
Výtlačné potrubia z ČS 9 , ČS 6, ČS10 a ČS 12 sú navrhnuté o priemere DN 80. 
 
Technické riešenie 
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Čerpacia stanica ČS 6 bude prečerpávať splaškové vody  zo stoky ChG -1-2 do stoky ChG-1, ktorou 
budú privádzané do stoky  ChG a touto na ČS 8.  
Čerpacia stanica ČS 9 bude prečerpávať splaškové vody  zo stoky ChG 1-1 do stoky ChG-1, ktorou 
budú privádzané do stoky  ChG.  
Čerpacia stanica ČS 10 bude prečerpávať splaškové vody zo stoky ChG – 3-2 do stoky ChG –3, ktorá 
sa zaústi do stoky ChG. 
Čerpacia stanica ČS 12 bude prečerpávať splaškové vody zo stoky ChG –2 do stoky ChG , ktorá sa 
zaústi do stoky ChG. 
 
ČS sú navrhnuté zo železobetónových skruží priemeru 1600 mm. 
 
Križovanie vodného toku Svinica je navrhnuté prekopaním vodného toku. Potrubie HDPE DN 80 sa 
nasunie pomocou objímok do chráničky DN400. Chránička je vyvedená do čo najväčšej vzdialenosti 
od brehu podľa miestnych podmienok a trasovania stoky. V ryhe š. 1,2m sa chránička obetónuje 
vodostavebým betónom. Priestor na šírku 6m sa opevní melioračnými tvárnicami príp. kamennou 
hrádzou (podľa požiadaviek správcu vodného toku). Počas výstavby sa  časť toku zahradí hrádzou 
z vriec s pieskom a prepoj sa prevedie potrubím DN1000. dl.6m. Vrchná hrana chráničky musí byť 
umiestnená min. 0,7m pod projektovanou niveletou dna vodného toku (nie nánosu). 

6.2 PS 27 ČERPACIE STANICE HORNÉ OZOROVCE 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly a rozvádzače.  
 
Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

ČS 6 3,5 17,00 
ČS 9 3,8 13,30 
ČS 10 3,5 14,70 
ČS 12 3,5 10,00 

 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

ČS 6 áno - - 
ČS 9 áno - - 
ČS 10 áno - - 
ČS 12 áno - - 

6.3 NN PRÍPOJKY PRE HORNÉ OZOROVCE 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS : 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
ČS 6 1,7 
ČS 9 1,7 
ČS 10 1,7 
ČS 12 1,7 
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ČS 6 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 3,4 kW Pp = 1,7 kW (β=0,5) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 1,7 kW 
 
ČS 6 bude napojená na elektrickú energiu z jestvujúcej vzdušnej sekundárnej siete 3x230/400V 
celoplastovým káblom NAYY-Jxl6 z existujúceho PB č.92 na ktorom bude umiestnená poistková 
skrinka s poistkami PH00 32A. Istenie RE LSN 3/B/16A.  
 
ČS 9 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 3,4 kW Pp = 1,7 kW (β=0,5) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 1,7 kW 
 
ČS 9 bude napojená na elektrickú energiu z jestvujúcej vzdušnej sekundárnej siete 3x230/400V 
celoplastovým káblom NAYY-Jxl6 z existujúceho PB č.84 na ktorom bude umiestnená poistková 
skrinka s poistkami PH00 32A. Istenie RE LSN 3/B/20A.  
 
ČS 10 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 3,4 kW Pp = 1,7 kW (β=0,5) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 1,7 kW 
 
ČS 10 bude napojená na elektrickú energiu z jestvujúcej vzdušnej sekundárnej siete 3x230/400V 
celoplastovým káblom NAYY-Jxl6 z existujúceho PB č.3 na ktorom bude umiestnená poistková 
skrinka s poistkami PH00 32A. Istenie RE LSN 3/B/20A.  
 
ČS 12 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 3,4 kW Pp = 1,7 kW (β=0,5) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 1,7 kW 
 
ČS 12 bude napojená na elektrickú energiu z jestvujúcej vzdušnej sekundárnej siete 3x230/400V 
celoplastovým káblom NAYY-Jxl6 z existujúceho PB č.3 na ktorom bude umiestnená poistková 
skrinka s poistkami PH00 32A. Istenie RE LSN 3/B/20A.  

6.4 PS 28 MAR, ASRTP – HORNÉ OZOROVCE 

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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7 KANALIZÁCIA HORNÉ NAŠTICE 

V obci Horné Naštice nie je vybudovaná splašková kanalizácia. Samotná obec bude odkanalizovaná 
gravitačne, v najnižšom mieste sa bude nachádzať čerpacia stanica, ktorá bude prečerpávať splaškové 
vody do privádzača „Bánove nad Bebravou - Horné Naštice, ktorý bude napojený do kanalizačnej 
stoky v Bánovciach nad Bebravou.  
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]

Horné Naštice SO 011 A gravitačná 300 PP 1 215,50

    AA gravitačná 300 PP 772,50

    AA-1 gravitačná 300 PP 174,50

    AA-2 gravitačná 300 PP 50,00

    D gravitačná 300 PP 182,00

    E gravitačná 300 PP 158,00

    B gravitačná 300 PP 400,20

    BA gravitačná 300 PP 241,00

    C gravitačná 300 PP 92,50

Celkom gravitačná :           3286,20

Celkom výtlak :           0,00
 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]

Horné Naštice SO 012 BnB - H.Našt. gravitačná 300 PP 1 760,50

      ČS11 výtlak 125 HDPE 727,00

Celkom gravitačná :           1 760,50

Celkom výtlak :           727,00
 
Počet čerpacích staníc:   0 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  160 ks 

7.1 SO 011 KANALIZÁCIA HORNÉ NAŠTICE 

V obci Horné Naštice nie je v súčasnosti žiadna splašková kanalizácia. K odvedeniu splaškových vôd 
z obce je navrhnutá splašková kanalizácia, ktorá s ohľadom na konfiguráciu terénu je riešená 
gravitačne. Odpadové vody sú odvedené gravitačne do čerpacej stanice privádzača, odkiaľ budú 
čerpané do privádzača Bánovce nad Bebravou – Horné Naštice. 
 
Stoky v obci Horné Naštice    
Stoky v obci sú vedené prevažne v miestnych komunikáciách a v komunikácii III. triedy.  
Stoka A prechádza v dolnej časti obce potok Radiša. Potrubie pri krížení s tokom bude uložené do 
chráničky. Na konci stoky A je osadená čerpacia stanica ČS, ktorá zaisťuje čerpanie odpadových vôd 
do privádzača smerom na Bánovce nad Bebravou. Do stoky A sú zaústené stoky AA, AB, AC, s 
bočným prítokom AA-1. Do ČS sú zaústené ďalej stoky B a C, s bočným prítokom BA, ktoré 
odvádzajú odpadové vody zo zástavby z ľavého brehu potoka. 
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Navrhovaná splašková stoková sieť obce Horné Naštice je prostredníctvom privádzača Bánovce nad 
Bebravou – Horné Naštice zaústená do šachty na kanalizačnej sieti mesta Bánovce nad Bebravou 
v ulice Partizánskej.  
 
V dolnej časti obce Horné Naštice je u potoka Radiša umiestená čerpacia stanica privádzača (ČS11). 
Čerpacia stanica bude vybavená pre meranie množstva odpadových vôd indukčným prietokomerom, s 
prenosom dát na dispečing ČOV Bánovce nad Bebravou. Čerpacia stanica bude pripojená samostatnou 
prípojkou NN od jestvujúceho stožiaru NN v obci.  
 

Križovanie vodného toku Radiša stokou AV-3 
Križovanie je navrhnuté prekopaním vodného toku. Potrubie PP D315 sa nasunie pomocou objímok 
do chráničky DN600. Chránička je vyvedená do čo najväčšej vzdialenosti od brehu podľa miestnych 
podmienok a trasovania stoky. V ryhe š. 1,2m sa chránička obetónuje vodostavebým betónom (nad 
a pod chráničkou 20cm). Priestor na šírku 6m sa opevní melioračnými tvárnicami príp. kamennou 
hrádzou (podľa požiadaviek správcu vodného toku). Počas výstavby sa  časť toku zahradí hrádzou 
z vriec s pieskom a prepoj sa prevedie potrubím DN1000. dl.10m. 
 
Preplachovacie šachty na výtlaku AV1 slúžia na prepláchnutie a prečistenie výtlačného potrubia. Sú 
navrhnuté vo vzdialenostiach po 300m.   
 
Technické riešenie 
Na splaškovej stokovej sieti je v časti Horné Naštice navrhnutá čerpacia stanica ČS11 Čerpacia stanica 
ČS11 prečerpáva  odpadové vody z časti obce prislúchajúcej  stoke A.  Výtlačné potrubie je zaústené 
do privádzača Bánovce-Horné Naštice.   

7.2 SO 012 PRIVÁDZAČ BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - HORNÉ NAŠTICE 

V obci Horné Naštice nie je vybudovaná splašková kanalizácia. Samotná obec bude odkanalizovaná 
gravitačne, v najnižšom mieste sa bude nachádzať čerpacia stanica , ktorá bude prečerpávať splaškové 
vody do privádzača „Bánove nad Bebravou - Horné Naštice, ktorý bude napojený do kanalizačnej 
stoky v Bánovciach nad Bebravou.  
 
V obci Horné Naštice nie je v súčasnosti žiadna splašková kanalizácia.  
K odvedeniu splaškových vôd z obce je navrhnutá splašková kanalizácia, ktorá s ohľadom na 
konfiguráciu terénu je riešená gravitačne. Odpadové vody sú odvedené gravitačne do čerpacej stanice 
privádzača, odkiaľ budú čerpané do privádzača Bánovce nad Bebravou – Horné Naštice. 
 
Privádzač Bánovce nad Bebravou – Horné Naštice  
Navrhovaná splašková stoková sieť obce Horné Naštice je prostredníctvom privádzača Bánovce nad 
Bebravou – Horné Naštice zaústená do šachty na kanalizačnej sieti mesta Bánovce nad Bebravou 
v ulice Partizánskej. Privádzač je vedený najskôr v chodníku v ulice Partizánska, ďalej v cestnom 
pomocnom pozemku III triedy cesty vedúcej z Bánoviec do Horných Naštíc a ak to priestorové 
pomery umožnia po  poľnohospodárskych pozemkoch v súbehu s komunikáciou.  
 
V ulici Partizánska podchádza navrhovaná stoka vlečkové koľaje. Kríženie je riešené bezvýkopovou 
technológiou a to pretlakom v dĺžke 46,0 m. Pretlak je navrhnutý realizovať oceľovú chráničkou 
620/10, do ktoré bude vtiahnuté potrubie z polypropylénu DN 300. Sklolaminát zaisťuje požadovanú 
životnosť kanalizácie bez nároku na opravy a údržbu. Medzikružie bude zafúkané betónovou, alebo 
cemento-popoľčekovou zmesou. 
 
Privádzač sa v závislosti na konfigurácii terénu skladá z gravitačnej časti DN 300, materiál PP 
(v mieste pretlaku sklolaminát), a výtlačnej časti D 110, materiál PE. 
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V dolnej časti obce Horné Naštice je u potoka Radiša umiestená čerpacia stanica privádzača. Čerpacia 
stanica bude vybavená pre meranie množstva odpadových vôd indukčným prietokomerom, s 
prenosom dát na dispečing ČOV Bánovce nad Bebravou. Stavebná časť pozostáva z betónovej šachty 
vnútorného priemeru 2,2 m. ČS je so samostatnou šachtou pre osadenie prietokomeru. Čerpacia 
stanica bude pripojená samostatnou prípojkou NN od jestvujúceho stožiaru NN v obci.  

7.3 PS 013 ČERPACIE STANICE HORNÉ NAŠTICE 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly a rozvádzače.  
 
Suchá šachta s prietokomerom pri  ČS 11 
Šachta slúži na osadenie indukčného prietokomeru. Do šachty budú zaústené obidva výtlaky čerpacej 
šachty na nich budú osadené montážne vložky, spätné klapky a uzávery (na každom potrubí). 
Následne sa potrubia spoja do spoločného výtlaku, na ktorom bude osadený indukčný prietokomer. 
Výstup z prietokomeru je prenášaný do velína ČOV. 
 
Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

ČS 11 8,4 22,90 
 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

ČS 11 áno - áno 

7.4 NN PRÍPOJKY PRE HORNÉ NAŠTICE 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS : 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
ČS 11 4,2 

 
ČS 11 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 8,4 kW Pp = 4,2 kW (β=0,5) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 4,2 kW 
 
ČS 11 bude napojená na elektrickú energiu z jestvujúcej vzdušnej sekundárnej siete 3x230/400V 
celoplastovým káblom NAYY-Jxl6 z existujúceho PB č.34 na ktorom bude umiestnená poistková 
skrinka s poistkami PH00 32A. Istenie RE LSN 3/B/20A.  

7.5 PS 014 MAR, ASRTP – HORNÉ NAŠTICE 

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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7.6 PREKLÁDKA VODOVODU 

Zhotoviteľ zrealizuje prekládku existujúceho vodovodu DN 100 popri navrhovanej stoke AA medzi 
šachtami Š53 a Š 58 v predpokladanej dĺžke 167,00 m vrátane prepojenia existujúcich vodovodných 
prípojok. Ďalšie požiadavky sú uvedené v kapitole 1.4 tohto zväzku. 

7.7 REKONŠTRUKCIA STOKY CG 

Zhotoviteľ zrealizuje rekonštrukciu existujúcej stoky CG DN 300 v dĺžke 30,29 m výmenou potrubia. 
Materiál novej stoky PP DN 300. 
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8 DISPEČING ČOV BÁNOVCE NAD BEBRAVOU  

Predmetom prác sú všetky HW a SW práce a dodávky na doplnení dispečingu ČOV Bánovce 
nad Bebravou.  
 
Súčasný systém prenosu údajov v rámci OZ Topoľčany je zabezpečený rádiovou sieťou – modemy 
Racom MR 400. To umožňuje paralelne prevádzkovať jestvujúce aj nové rádiové a GPRS siete. Časť 
údajov (ochrana objektov) sa prenáša cez sieť GSM. Objednávateľ používa dispečerský systém 
InTouch realizovaný fy. Icom Trading. Nakoľko sa požaduje prenos dát v rámci už jestvujúceho 
dispečingu, je potrebné zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu. 
 
Od Zhotoviteľa sa požaduje, aby nové objekty včlenil do systému existujúceho dispečingu na ČOV 
Bánovce nad Bebravou. Dispečing na ČOV Bánovce nad Bebravou bude určený na vizualizáciu 
a aktívnu kontrolu chodu jednotlivých ČS v regióne Bánovce nad Bebravou. Požaduje sa, aby 
komunikácia bola kompatibilná s jestvujúcim systémom B&R a modemy firmy RACOM 
s komunikačným protokolom implementovaným v systéme MORSE. To umožňuje paralelne 
prevádzkovať jestvujúce aj nové rádiové a GPRS siete.  Je použitý riadiaci softvér InTouch ver. 10,0 
Runtime s I/O 1000 Tags (požaduje sa výmena za InTouch for SP with Historian Client). Takto 
riešený HW a SW umožní priamo prenášať dáta z kanalizačných ČS do dispečingu na ČOV Bánovce 
nad Bebravou a následne do dispečingu OZ Topoľčany. Za uvedeným účelom Zhotoviteľ dodá na 
dispečing ČOV riadiaci počítač s min. kapacitou 3,4GHz, 800 MHz FSB, 6GB RAM, 500 GB HDD, 
Windows 7, 42" LCD monitor. 
 
Požiadavky na HW a SW vybavenie dispečingu na ČOV Bánovce nad Bebravou: 

- zhotovenie rozvádzača DT 
- riadiaci systém PLC B&R X20 CPU so zdrojom 
- rádiomodem RACOM MR 400 
- externá anténa 430 MHz s aténnym vývodom koaxiálnym káblom 
- jednofázový zdroj 230V, 50Hz/24V/5,0A js na napájanie riadiaceho systému 
- jednofázový zdroj 230V, 50Hz/13,8V/5,0A js na napájanie rádiomodemu 
- jednofázový zálohový zdroj UPS 12V/7Ah s elektronickou poistkou 

 
- 1x riadiaci počítač min. 3,4GHz, 800 MHz FSB, 6GB RAM, 500 GB HDD, Windows 7, 42" 

LCD monitor 
- 1x záložný riadiaci počítač min. 3,4GHz, 800 MHz FSB, 6GB RAM, 500 GB HDD, 

Windows 7, 42" LCD monitor 
 

- 1x serverový počítač min. 3,4GHz, 1066Mhz FSB, 6GB RAM, 3 x 300GB 6G Hot Plug 10k 
HDD, Windows server 2003 R2, LCD 22" monitor 

- 1x záložný serverový počítač min. 3,4GHz, 1066Mhz FSB, 6GB RAM, 3 x 300GB 6G Hot 
Plug 10k HDD, Windows server 2003 R2, LCD 22" monitor 

 
- 1x System Platform 5000 I/O, 5000 History 
- 3x riadiaci vizualizačný software InTouch for SP with Historian Client 
- 2x WIS Standard Client Per named Device – single 
- 1x Wonderware Customer First Program - standard 

 
- 1x farebná tlačiareň A3 
- 1x farebná tlačiareň A4 

 
Server a PLC budú prepojené cez rozhranie TP káblom FTP CAT 5E, LSOH, 4 páry. 
Počítače a Servre budú prepojené cez rozhranie TP káblom FTP CAT 5E, LSOH, 4 páry. 
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Prehľadná schéma centrálneho dispečingu na OZ Topoľčany. Rozšírenie centrálneho dispečingu bude 
riešené v rámci regiónu Topoľčany: 
 

 



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

 
 

 

 

Zhotovenie stavby: 

ČOV SEVER 
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1. OSOBITNÉ POŽIADAVKY 

Tieto Osobitné požiadavky dopĺňajú Všeobecné požiadavky uvedené v častiach 1, 2 a 3 zväzku 3 
súťažných podkladov a sú pre Zhotoviteľa záväzné v celom rozsahu. 
 
Ukazovatele projektu (dĺžky kanalizačnej siete a počty kanalizačných prípojok) sú pre 
Zhotoviteľa záväzné v rozsahu uvedenom v kapitole 3.5 zväzku 3 časť 1 súťažných podkladov.  
 
Technologické parametre čerpacích staníc (Qh dimenzačný, H celkové, požiadavky na preplach 
a meranie prietoku) sú pre Zhotoviteľa záväzné. Výkony čerpadiel a údaje ohľadne NN 
prípojok (vrátane bodu pripojenia na rozvod NN) sú informatívne, Zhotoviteľ bude zodpovedný 
za návrh čerpacích staníc a NN prípojok v súlade so záväznými technologickými parametrami 
a ostatnými požiadavkami súťažných podkladov. 

1.1 KANALIZAČNÉ POTRUBIA 

Gravitačné potrubia 

Gravitačné kanalizačné stoky budú realizované z hladkých plnostenných polypropylénových (PP) rúr 
minimálnej kruhovej tuhosti SN 10 s pevne zabudovaným integrovaným tesniacim krúžkom 
s bezpečnostným zámkom (vrátane tvaroviek). Za účelom zabezpečenia oderuvzdornosti pri 
preplachovaní sa požaduje používanie rúr s vnútornou oderuvzdornou úpravou (min. 120 bar). 
 
V prípade návrhu rúr spojovaných spojkami bude sa mať za to, že cena za rúry obsahuje aj spojovacie 
manžety. 
 
Výtlačné potrubia 

Od Zhotoviteľa sa požaduje zrealizovať výtlačné potrubia za čerpacími stanicami z  rúr tlakových 
HDPE 100 SDR 17 PN 10 (pokiaľ z hydraulických výpočtov nevychádza požiadavka na vyššiu 
tlakovú triedu). Nad tlakovým potrubím má byť umiestnený vyhľadávací medený vodič 2x4 mm2 
s hrubou identifikačnou plastovou páskou s nápisom „Pozor kanalizácia“. Výtlačné potrubia budú 
označené hnedou/oranžovou čiarou po celej dĺžke, čím sa budú odlišovať od vodovodných potrubí, 
ktoré budú označené modrou čiarou. 
 
Križovania so štátnymi cestami budú zhotovené pretláčaním, križovania s miestnymi komunikáciami 
prekopom, pokiaľ správcovia komunikácií nestanovia inak.  
 
Na smerových a výškových lomoch výtlačného potrubia je nevyhnutné osadiť betónové (C12/15) 
kotevné bloky o rozmeroch 0,5x0,5x0x5 m. V prípade lomu o 90 stupňov je potrebný blok osadiť tak 
aby zachytil tlaky z oboch smerov, prípadne osadiť dva bloky. 
 
Revízne šachty 

Kanalizačné revízne šachty Zhotoviteľ zrealizuje ako prefabrikované betónové šachty. Všetky šachty  
majú byť vybavené betónovo-liatinovými poklopmi BEGU bez odvetrania v súlade so špecifikáciami 
uvedenými v časti 2 zväzku 3 týchto SP – komunikácie tr. D400, nespevnené plochy tr. B125. 
Kalníkové a vzdušníkové šachty na výtlačných potrubiach sa navrhujú z vodostavebného betónu 
V4T50 s rozmermi min.1,5 x 1,5 m so vstupnými rebríkmi, resp. stúpačkami a vodotesnými poklopmi. 
Pri každej kanalizačnej šachte, vr. kalníkových aj vzdušníkových šachiet vo voľnom teréne osadiť 2 
smerové stĺpiky.  
 
Ďalší popis všeobecných technických požiadaviek sa nachádza v časti 2 zväzku 3 a vo výkresovej 
časti vo zväzku 5. 
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1.2 KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY 

Nové kanalizačné prípojky 

Kanalizačné prípojky (kanalizačné odbočky) budú vyhotovené pre každú nehnueľnosť samostatne na 
verejnom pozemku, výnimočne do vzdialenosti max. 1,0 m za hranicou pozemku so súhlasom 
Objednávateľa a vlastníka pozemku. 
 
Kanalizačné prípojky budú vybudované z plastových rúr PP s hladkou stenou, DN 150 resp. DN 200, 
SN 10, spojovaných pomocou hrdiel tesnených gumovými krúžkami. Na konci prípojok sa osadia 
revízne šachtičky PP DN 400 mm v min. hĺbke nivelety potrubia v dne šachty min. 1,8 m pod terénom 
(výnimočne aj plytšie po písomnom súhlase Objednávateľa). Poklopy liatinové tr. D400 - v prípade 
umiestnenia v spevnených plochách vrátane roznášacieho betónového prstenca. Prípojky budú pred 
zasypaním Zhotoviteľom zamerané a následne zakreslené do výkresov skutočného vyhotovenia – do 
situácií aj pozdĺžnych profilov!!! Dĺžku prípojok treba uvažovať v priemere 7 m. 
 
V prípade križovania štátnej cesty sa požaduje OC chránička alebo iné technické riešenie odsúhlasené 
správcom komunikácie.  
 
Situatívne umiestnenie polohy prípojok zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s majiteľmi nehnuteľností 
za účelom možnosti napojenia domovej prípojky do revíznej šachtičky DN 400 bez komplikácií. 
 
Pokiaľ sa prípojky budú napájať spôsobom in-situ, napojenie nových kanalizačných prípojok na 
existujúcu kanalizáciu zahŕňa, okrem prác a potrebného materiálu pre vyhotovenie samotnej prípojky, 
aj všetky práce súvisiace s vytvorením otvoru (rezanie, frézovanie, atď.) do existujúcej stoky, dodania 
a montáže tvaroviek a ostatných prác a výkonov potrebných na kompletné vyhotovenie prípojky. 
 
Ďalší popis všeobecných technických požiadaviek sa nachádza v časti 2 zväzku 3 a vo výkresovej 
časti vo zväzku 5. Uchádzačov upozorňujeme na to, že vzorový výkres napojenia kanalizačnej 
prípojky neobsahuje všetky možné tvarovky, počet tvaroviek bude Zhotoviteľom použitý podľa 
potreby. 
 
Prepojenie existujúcich kanalizačných prípojok 

V prípade, že Zhotoviteľ počas budovania kanalizačných prípojok narazí na funkčné existujúce 
kanalizačné prípojky, tie je povinný prepojiť na novú splaškovú kanalizáciu, pričom platí nasledovné: 
 
Práce spojené s prepojením existujúcich kanalizačných prípojok zahŕňajú odpojenie jestvujúcich 
prípojok z nehnuteľností alebo bytových domov z jednotnej kanalizácie, vybudovanie novej 
kanalizačnej prípojky a prepojenie existujúcej prípojky na novú prípojku, resp. revíznu šachtičku, (ak 
bude osadená - v prípade nutnosti). Práce ďalej zahŕňajú okrem samotného prepojenia prípojky aj 
zemné práce, búracie práce, znovuzriadenie všetkých druhov povrchov, križovanie s existujúcimi 
sieťami, odvoz a dovoz materiálu na medziskládku a späť, odvoz prebytočného materiálu na skládku 
a všetky ostatné práce dočasného charakteru (napr. paženie, čerpanie podzemných vôd a pod.), ktoré 
môžu súvisieť s daným úkonom podobne ako u novo budovaných odbočiek. Práce nebudú zahŕňať 
prepojenie alebo prerobenie zvodov vnútri budov, ale budú zahŕňať ich napojenie na nový kanalizačný 
systém mimo budov. 
 
Ďalší popis všeobecných technických požiadaviek sa nachádza v časti 2 zväzku 3 a vo výkresovej 
časti vo zväzku 5. 
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1.3 ČERPACIE STANICE ODPADOVÝCH VÔD 

1.3.1 Stavebná časť ČS 

ČS sa navrhujú na stokovej sieti a prečerpávajú splaškové odpadové vody z jednotlivých komunikácií 
obcí, v prípadoch kde nie je možné zaistiť gravitačný odtok splaškových odpadových vôd.  
 
Čerpaciu stanicu tvorí betónová kruhová šachta vnútorného priemery 1600 alebo 2200 mm. Dno 
šachty bude z monolitického betónu. Strop ČS je zo železobetónového prefabrikátu min. hr. 20 cm – 
navrhne a staticky posúdi Zhotoviteľ. Sú v ňom vynechané 2 otvory; 1 montážny pre čerpadlá 
rozmerov min. 800 x 800 mm a 1 vstupný rozmerov min. 600 x 600 mm. Poklopy sú liatinové, tesnené 
voči povrchovej vode, tr. D 400. Stropná doska je v úrovni komunikácie a v prípade osadenia ČS v 
rastlom teréne cca. 30 cm nad terénom. Šachta ČS je odvetraná. Vstup do ČS je po nerezovom rebríku 
so stúpadlami s protišmykovou úpravou v súlade s predpismi BoZP a ktorý je trvalo osadený 
v čerpacej stanici. V skružiach budú vyhotovené otvory pre vodotesné prestupy kanalizácie DN 300 
v predpísaných výškach, otvory pre chráničky pre výtlačné potrubia a káble. Dno ČS bude 
vyspádované k čerpadlám. 
 
Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami. Pred 
spúšťaním železobetónových skruží sa urobí odkop terénu v otvorenej stavebnej jame v sklone svahov 
1:1 do hĺbky cca 2,0 m (0,5 m nad HPV) z 1 strany s rozšírením plochy 4x4 m a rampou pre stavebné 
mechanizmy. 
 
Pri zhotovovaní ČS pomocou spúšťanej studne po zhotovení britu studne na spodnej skruži sa skruž 
osadí na určené miesto a začne sa hĺbiť – vyberať zemina zo stredu jamy drapákom. V nesúdržných 
štrkopiesčitých zeminách sa nesmie podhrabávať brit, aby sa nespôsobilo prepadávanie terénu okolo 
studne a neohrozili sa okolité objekty. Smer klesania skruží kontrolovať a vyrovnávať. Po spustení 
skruží do požadovanej hĺbky sa dno skruží uzatvorí výplňovým betónom, hrúbka ktorého  musí pri 
vyčerpaní vody z ČS odolať vodnému tlaku pôsobiacemu zdola. Hrúbku dna posúdi Zhotoviteľ 
statickým výpočtom. 
 
Dno je zhotovené z vodostavebného betónu C30/37-XA2-H8. Veľká pozornosť sa musí venovať 
správnemu zhotoveniu betónovej zmesi a postupu betonáže. Dno ČS sa vybetónuje až po úroveň cca 
15 cm pod navrhované dno a nechá sa zatvrdnúť. Pre zvýšenie pevnosti betónu je možné vystuženie 
dna armokošmi. Zo studne sa vyčerpá voda a položia sa bentonitové hydroizolačné pásy na zvýšenie 
vodotesnosti a potom krycia vrstva betónu hr. 15 cm.  
 
Stavebné práce zahŕňajú všetky práce a úkony potrebné k zriadeniu stavebnej časti ČS, vrátane 
zemných prác ako aj potrebných úprav terénu okolo ČS, vrátane vybúrania a znovuzriadenia 
prípadných spevnených povrchov. 
 
1.3.2 Strojnotechnologická časť ČS 

Technologickú časť bude tvoriť dvojica čerpadiel, elektrorozvádzač, armatúry a potrubia, plavákové 
spínače, ultrazvukový snímač hladiny, riadiace a prenosové moduly.  
 
Vystrojenie ČS - V každej ČS budú umiestnené 2 ks ponorných kalových čerpadiel v zostave 1+1 
s výtlačnými predlohami, so systémom automatickej spojky s prírubovým uzatváracím ventilom 
(pokiaľ uzáver nie je riešený mimo ČS zemnou súpravou) a liatinovou guľovou spätnou klapkou min. 
PN 10 (pokiaľ z hydraulických výpočtov nevychádza požiadavka na vyššiu tlakovú triedu) na 
predlohe od každého čerpadla. Za účelom umožnenia výmeny uzatváracieho ventilu aj spätnej klapky 
sa požaduje osadenie montážnych vložiek. 
Potrubia (vrátane T-kusov, kolien, redukcií, vsuviek, návarkov, prírub, lemových nákružkov, skrutiek, 
matíc, podložiek, šróbení, kotiev) musia byť z nerezu tr. 17 240. Potrubia a armatúry musia byť riadne 
kotevné a podopreté, prepojenia potrubia s uzávermi musia byť ošetrené tak, aby nevznikol galvanický 
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článok, spojenie nerez – plast je pomocou prírub, skrutky prírubových spojov materiál nerez. 
Minimálna dimenzia výtlačného potrubia nerez v rámci ČS je DN 80 mm. 
 
Ponorné čerpadlo - plášť čerpadla je liatinový, pohyblivé časti sú z ocele triedy 17027. Čerpadlá 
majú zabudovanú tepelnú ochranu a sondu prieniku kvapaliny. Čerpadlo je uchytené na vodiacu 
nerezovú tyč po ktorej sa dá spúšťať a vyberať za pomoci nerezovej reťaze s uchytávacím okom. 
Káble ponorných čerpadiel sú ich súčasťou. 
Súčasťou dodávky bude 1ks mobilného zdvíhacieho otočného zariadenia za účelom umožnenia 
výmeny čerpadiel (tzn. 1 ks pre celý región, nie pre každú ČS). 
 
Preplachovací ventil (požaduje sa len pre niektoré ČS – pozri opis ČS) – bude napojený hneď za 
čerpadlom cez T-kus 100/50. Po spustení čerpadla preplachovací ventil prúdom čerpanej vody 
zabezpečí rozvírenie obsahu akumulácie čerpacej stanici, čím uvedie do vznosu usadeniny, ktoré sú 
následne odčerpávané. Po 20 až 30 sekundách sa čerpací ventil samovoľne uzavrie za pomoci 
guľového uzáveru, ktorí sa uvedie do činnosti vplyvom podtlaku. Po skončení čerpania sa uzáver 
znovu otvorí a pri ďalšom zopnutí čerpania je obsah akumulácie čerpacej stanice znovu premiešaný. 
Preplachovací ventil zamedzuje zanášaniu akumulácie čerpacej stanice usadeninami a predchádza tým 
možnosti upchatia čerpadla. 
 
Ultrazvukový snímač hladiny (bude osadený v každej ČS) - bude ukotvený do steny šachty vedľa 
rebríka tak, aby jeho lúč mohol bez prekážky kontinuálne snímať výšku hladiny. Rozsah merania min. 
0 až 5 m, tlak 0,05 až 0,3 MPa, výstup 4-20mA, IP68 – musí vydržať aj zatopenie ČS pri výpadku 
čerpadiel, prepäťová ochrana. 
Plavákové spínače (budú osadené v každej ČS) - zabezpečujú automatický chod čerpadiel pri poruche 
ultrazvukového snímača – 2ks. (signalizujú blokovaciu a havarijnú hladinu). Budú zavesené na 
nerezovom lanku so závažím. 
 
Indukčný prietokomer (požaduje sa len pri niektorých ČS – pozri opis ČS) - požaduje sa krytie IP 
68. Indukčný prietokomer vždy musí byť osadený cez montážne vložky v mernej šachte na priamom 
úseku, dĺžka priameho úseku pred prietokomerom musí byť min. 5xDN a za prietokomerom min. 
3xDN. Prietokomer musí byť schopný merať celý predpokladaný rozsah prietokov. Prietokomer bude 
dodaný vrátane displeja. Výstup z prietokomeru je prenášaný do velína ČOV.  
 
Parshallov merný žľab  
Jedná sa o mernú šachtu na meranie prietokov. V mernej šachte je osadený Parshallov merný žľab 
(musia sa zabepečiť podmienky pre dokonalý prepad) s ultrazvukovým snímačom hladiny na 
zabezpečenie kontinuálneho merania prietoku. Ultrazvuková sonda je prepojená s vyhodnocovacou 
jednotkou, ktorá má naprogramovanú krivku daného Parshallovho žľabu. Každá zmena výšky hladiny 
je vo vyhodnocovacej jednotke prepočítavaná na okamžitý prietok a pretečené množstvo odpadnej 
vody. Vyhodnocovacia jednotka je prepojená s regulačným systémom PLC prúdovým výstupom 4 – 
20 mA, ktorý zároveň sleduje jej funkčnosť beznapäťovým binárnym výstupom. Výstup zo snímača je 
prenášaný do velína ČOV, pričom sa požaduje prenos údajov o hladine v mernej šachte, okamžitého 
prietoku aj pretečených množstiev za dané časové obdobie.  
 
Elektrotechnologické časti - elektrotechnologické časti ČS tvoria rozvádzač RM s vypínačom, 
plavákové spínače, ultrazvukový snímač hladiny, elektronická jednotka pre automatické čistenie 
čerpacích nádrží s prisávaním vzduchu a vytvorením silnej turbulencie na dne nádrže (napr. APF 
Cleaner alebo SW ekvivalent s doplnením merania odberu prúdu). To znamená, že jedenkrát za hodinu 
bude zapnuté čerpadlo a odpadová voda v čerpacej stanici vyčerpaná na najnižšiu možnú hladinu (až 
po sanie čerpadla) a tým sa zabezpečí vyčerpanie plávajúcich nečistôt a tukov ako aj usadenín na dne 
ČS. APF Cleaner (alebo SW ekvivalent s doplnením merania odberu prúdu) pracuje na základe 
rozdielu medzi prúdom odoberaným zaťaženým čerpadlom a prúdom odoberaným v okamžiku, keď 
čerpadlo prisáva vzduch.  
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Osadenie APF Cleanera alebo ekvivalentného zariadenia pre automatické čistenie dna nádrže sa 
požaduje pre každú ČS okrem tých, kde sú navrhnuté preplachové ventily (pozri opis ČS). 
 
1.3.3 NN prípojky ČS 

Prípojka NN sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe (pokiaľ pri konkrétnom ČS nie je uvedené inak) distribučného rozvodu 
NN. Prívod NN z prípojkovej skrine SP do rozvádzača RE je zo stĺpa do káblovej ryhy od výšky 2,5m 
v pancierovej chráničke. Vyhotovenie musí byť v súlade s internými predpismi príslušnej distribučnej 
organizácie. 
 
Pozn: Body pripojenia jednotlivých ČS k distribučnej sieti boli v čase spracovania dokumentácie 
konzultované s príslušnou distribučnou organizáciou. Zhotoviteľa však upozorňujeme, že tieto body 
pripojenia ako aj parametre ističov môžu byť distribučnou organizáciou upravené podľa aktuálneho 
stavu v rozvodnej sieti. Údaje o NN prípojkách uvedené v týchto súťažných podkladoch sú preto len 
orientačné a za výpočet a odsúhlasenie pripojovacích parametrov zodpovedá výlučne Zhotoviteľ, ktorý 
tieto upresní v rámci vypracovania DRS a pred prípravou zmlúv o pripojení ČS k distribučnej sieti. 
 
Uloženie káblov, súbehy a križovania s inými sieťami realizovať podľa príslušných STN, hlavne STN 
736005, STN 332000-5-52, STN 33 3320 a STN 34 1050. Všetky káblové rozvody sa uložia vo 
výkope do pieskového lôžka v chráničke FXKVR s vnútorným priemerom najmenej dvojnásobným 
ako je priemer kábla. V teréne uložiť káble do pieskového lôžka v hĺbke 0,7 m a 300 mm nad kábel 
uložiť výstražnú fóliu červenej farby. Pod spevnenými plochami bude kábel uložený v hĺbke 
minimálne 0,4 m a pod vozovkou v hĺbke 1m. Kábel bude po celej trase uložený pancierových 
chráničkách HDPE a pod cestou v oceľovej chráničke prečnievajúcou komunikáciu minimálne 1m na 
obe strany. Pri súbehu s potrubím kanalizácie musí byť vzdialenosť vedenia NN minimálne 0,5 m a pri 
križovaní 0,3 m.  
 
Meranie elektrickej energie bude v  elektromerovej pilierovej skrini RE, ktorá bude upevnená na 
zemný montážny diel.  
 
Rozvodná sústava: 3PEN, 50Hz, 400V/TN-C 
 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:  
Ochranné opatrenia  samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41-čl. 411 
   dvojitá alebo zosilnená izolácia podľa STN 33 2000-4-41-čl. 412 
 
Prostredie:  
Je dané protokolmi o určení prostredia, ktoré sú prílohou projektovej dokumentácie Objednávateľa. 
 
Ochrana pred preťažením a skratom: 
Navrhnutá poistkami a ističmi so skratovou odolnosťou prevyšujúcou predpokladaný možný skratový 
prúd. Istiace prvky v rozvádzači RE musia mať skratovú odolnosť min. 10kA. 
 
Ochrana pred atmosférickou a statickou elektrinou: 
Pre objekty ČS je zanedbateľné riziko priameho úderu blesku. Ochrana proti prepätiu bude tvorená 
zvodičmi prepätia triedy B, C umiestnenými v rozvádzači RM čerpacej stanice ukončenými na 
prípojnici ekvipotenciálového pospájania. 
 
Ochrana pred statickou elektrinou: 
V objektoch ČS sa nenachádzajú priestory, v ktorých je potrebné riešiť ochranu pred statickou 
elektrinou 
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Stupeň zaistenia dodávky el. energie: 
Technologické odbery napájané riešenými odbermi podľa normy STN 341610 patria do III. stupňa 
dôležitosti dodávky elektrickej energie. Nepožaduje sa náhradný ani núdzový zdroj elektrickej 
energie. Objednávateľ však požaduje vybaviť každú ČS prípojnicou 400V pre možnosť napojenia 
náhradného zdroja elektrickej energie. Tomuto budú prispôsobené aj príslušné rozvádzače ČS. 
 
Požiadavky na krytie elektrických predmetov: 
Všetky elektrické zariadenia a predmety vyhovujú požiadavkám STN 332000-5-51, a vyhl. 59/1982 
Zz. § 199, písm. „a“, čím je zaistené krytie a tesnosť el. rozvodov. 
 
 
Krytie rozvádzačov: 
IP 30/ IP 20 v prostredí AB3,AB4,AC1,AD1,AE1 
IP 43/ IP 20 v prostredí AB8,AC1,AD3,AE3 
 
Krytie prístrojov a svietidiel: 
IP 20 v prostredí AB3,AB4,AC1,AD1,AE1 
IP 22 v prostredí AB8,AC1,AD2,AE3 
IP 44 v prostredí AB8,AC1,AD3,AE3 
 
Krytie čerpadiel a prístrojov v kanalizačnej šachte: 
Je opísané v ďalšej časti týchto špecifikácií. 
 
Kategória objektov: „A“ – STN 332130 
 
Uzemnenie a ochranné pospájanie: 
Ako uzemňovací vodič je použitý oceľový pásik FeZn 30x4mm uložený do výkopu súbežne s prípojku 
NN v dĺžke minimálne 15m. Ukončí sa na prípojnici PEN rozvádzača RE. V káblovom priestore 
rozvádzača RM bude osadená prípojnica ekvipotenciálového pospájania.  
 
Ostatné špecifikácie NN prípojok sú uvedené pri konkrétnych ČS. 
 
Práce súvisiace so zriadením NN prípojok zahŕňajú všetky práce a úkony potrebné k zriadeniu 
a odskúšaniu NN prípojok, vrátane vybúrania a znovuzriadenia prípadných spevnených povrchov, 
taktiež aj prípadné pretláčania pod komunikáciami alebo chodníkmi, vrátane dodávky OC chráničiek. 
 
1.3.4 Vyhotovenie rozvádzačov 

Elektromerový rozvádzač RE (dodávka stavebnej časti), motorický rozvádzač RM (dodávka 
strojnotechnologickej časti) a dátový rozvádzač DT (dodávka elektrotechnologickej časti) budú 
umiestnené vedľa ČS v celoplastovom rozvádzači so zemným montážnym dielom bez betónovej 
základovej dosky. Rozvádzače budú typizované a budú od jedného výrobcu na celej stavbe.  
 
Rozvádzač RE bude zhotovený v súlade s požiadavkami energetických závodov. 
 
V rozvádzači RM+DT je umiestnená časť PRS + MaR. Rádiomodem je napájaný z jednosmerného 
zdroja o hodnote 13,8 V =, riadiaci systém je napájaný z jednosmerného zdroja o hodnote 24 V =. Pre 
servisné účely budú v rozvádzači RM+DT osadené zásuvky 400VAC/16A, 230VAC/16A a 24VAC 
(SELV). Zásuvky 400VAC/16A, 230VAC/16A sú chránené prúdovým chráničom s rozdielovým 
prúdom 30 mA / doplnková ochrana /.  
 
Prívod do rozvádzača RM+DT je navrhnutý zdola z elektromerového rozvádzača. Vývody 
z rozvádzača RM+DT sú navrhnuté zdola a káble z neho vystupujú do káblových rúrok, ktoré chránia 
kábel pred mechanickým poškodením. 
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Prípojnica potenciálneho vyrovnania je umiestnená v káblovom priestore rozvádzača RM + DT.  
 
RM rozvádzač bude obsahovať: prípojku jednožilovým vodičom, prepojenie pomocných obvodov, 
jednopólové ističe s odpájaním, dvojpólové ističe pre jednosmerný prúd, trojpólové ističe, vypínaciu 
cievku, valcové poistky, odpínače valcových poistiek, LED signálky, tlačidlové ovládače, motorické 
spúšťače, prepäťové relé, miniatúrne relé, stykače, fázové relé, zvodičové moduly, oddeľovací 
transformátor, spony, monitorovacie jednotky, softštartéry pre motory (ak sú navrhnuté), prepojovacie 
lišty, spínacie zdroje, zásuvku jednofázovú 230V, zásuvku trojfázovú 400V a ostatné príslušenstvo 
potrebné pre spoľahlivú prevádzku rozvádzača. 
 
DT rozvádzač bude obsahovať: prípojku jednožilovým vodičom, prepojenie pomocných obvodov, 
PLC B&R X20 alebo ekv., Racom MR 400 alebo ekv., farebný display min. 2x16 znakov PLC B&R 
PP45 alebo ekv., prepäťovú ochranu sieťovú, prepäťovú ochranu koaxiálnu, externú anténu 430 MHz 
vrátane prepäťovej ochrany antény, sieťový záložný zdroj 230V/24V/2,5A vrátane istenia, sieťový 
zdroj 230V/13,8V/5A vrátane istenia, akumulátory 2x12V/7Ah, menič 24V/13,8V/2A, regulátor 
teploty, vykurovacie teleso 50W, termostat 0-50W, zásuvku 24V, softvérové vybavenie automatiky 
a prenosu v PLC a rádiomodemu a ostatné príslušenstvo potrebné pre spoľahlivú prevádzku 
rozvádzača. 
 
V prípade použitia frekvenčného meniča v káblovom priestore rozvádzača RM + DT sú umiestnené 
sínusové filtre na úpravu výstupného napätia frekvenčných meničov do sínusového tvaru a zároveň 
eliminujú na minimum rádiové rušenie do priestoru. 
 
Ďalšie požiadavky na vyhotovenie rozvádzačov: 

- všetky tri rozvádzače budú umiestnené vedľa seba, budú rovnakej výšky a hĺbky 
- vybudujú sa pilierové rozvádzače bez nutnosti budovania betónovej základovej dosky 
- vyhotovenie bude celoplastové pre všetky rozvádzače (RE, RM aj RDT) 
- RE rozvádzač bude jednoplášťový bez temperovania v zimnom období 
- RM a RDT plastové rozvádzače budú dvojplášťové, budú vložené do vonkajšej plastovej 

skrine, ktorá bude uzamykateľná 
- zadná strana, bočné strany, spodná časť aj vrch RM a RDT rozvádzačov budú zateplené 

vhodným zatepľovacím materiálom hr. 3-5 cm 
- bude zabezpečené temperovanie RDT rozvádzača v zimnom období vykurovacím telesom 

50W 
 
1.3.5 Káblové rozvody 

Medzi rozvádzačom a čerpacou stanicou bude uložených min. 5 ks plastových chráničiek min. DN 75. 
Zdroj pre SELV musí vyhovovať STN 61558-2-6. 
Káblové rozvody pre napájanie zariadení budú zrealizované medenými káblami s plastovou izoláciou. 
Káblové rozvody pre meranie a reguláciu budú zrealizované tienenými káblami s medeným jadrom. 
Z rozvádzača RM je vyvedená prívodka pre napojenie mobilnej elektrocentrály. Pripojenie je možné 
po prepnutí hlavného vypínača. Vtedy sa odpojí prívod od rozvádzača RE a rozvádzač RM môže byť 
napojený cez prívodku 400V/32A z núdzového zdroja. 
 
Vyžaduje sa, aby skrine ovládania motorov tvorili spoločnú časť rozvádzačov a musia spĺňať príslušné 
predpisy príslušných STN pre panelové rozvádzače. Skrine musia byť ľahko prístupné pre účely 
údržby a musia byť prachotesné vzduchotesné a vodotesné podľa požiadaviek krytia a ochrany 
minimálne IP54. Každý rozvádzač ovládania motora musí byť dimenzovaný tak, aby zniesol plný 
záťažový prúd na ktorý je dimenzovaný za najťažších prevádzkových podmienok.  
 
Ochranný prístroj v obvode alebo zariadení v prípade poruchy samočinne odpojí napájanie obvodu 
alebo zariadenia, pre ktoré zaisťuje ochranu pred dotykom neživých častí. Pri poruche medzi živou 
časťou a neživou časťou alebo ochranným vodičom v obvode alebo zariadení, predpokladané 
dotykové napätie vyššie než dohodnuté medzné dotykové napätie, nesmie trvať tak dlho, aby mohlo 
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vyvolať nebezpečný fyziologický účinok u osoby, ktorá sa dotýka súčasne prístupných častí. Neživé 
časti sa musia pripojiť na ochranný vodič.  
 
Hlavné pospájanie sa musí urobiť na všetkých kovových plášťoch. Ak v inštalácii alebo jej časti nie je 
možné splniť podmienky samočinného odpojenia, urobí sa miestne pospájanie, nazývané aj doplnkové 
pospájanie.  
 
Všetky neživé časti inštalácie sa musia spojiť s uzemneným bodom siete prostredníctvom ochranných 
vodičov, ktoré sa musia uzemniť v blízkosti šachty. Uzemňovacím bodom siete je spravidla neutrálny 
bod. Krajný vodič sa nesmie v žiadnom prípade použiť ako vodič PEN.  
 
V pevných elektrických rozvodoch môže funkciu ochranného aj neutrálneho vodiča zastávať jediný 
vodič (vodič PEN) za predpokladu, že sú splnené požiadavky 546.2 v HD 384.5.54.  
 
Charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie obvodov musia byť také, aby pri poruche so 
zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom a ochranným vodičom alebo neživou časťou 
v ktoromkoľvek mieste inštalácie došlo k samočinnému odpojeniu napájania v predpísanom čase.  
 
Čas odpojenia, dlhší ako vyžaduje tabuľka 41A STN 33 2000-4-41, ktorý ale neprevyšuje 5 s, sa 
dovoľuje pre koncový obvod napájajúci iba stacionárne zariadenia za predpokladu, že bude splnená 
podmienka poľa 413.1.3.5 a, 413.1.3.5 b. 
 
Ak podmienky STN 332000-4-41 413.1.3.3, 413.1.3.4 a 413.1.3.5 nemožno splniť použitím 
nadprúdových istiacich prístrojov, musí sa urobiť doplnkové pospájanie v súlade s 413.1.2.2. Inak sa 
odpojenie napájania musí zaistiť pomocou prúdového chrániča. 
 
Uzemnenie  
V zmysle STN 33 2000-5-54 je navrhnuté uzemnenie pre ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a 
pre správnu činnosť elektrických zariadení. Uzemnenie objektu je navrhnuté zemniacim pásikom 
FeZn 30x4mm, ktorý je umiestnený 10cm pod pieskovým lôžkom prívodného kábla. Na túto 
uzemňovaciu sústavu je pripojený vodičom FeZn 8mm2 technologický rozvádzač i všetky kovové 
časti ČS cez zbernicu hlavného pospájania. Z tejto zbernice je uzemnený rozvádzač RM1 vodičom 
FeZn 8mm2. 
 
1.3.6 MaR a ASRTP 

Predmetom riešenia projektu MaR a ASRTP je dodávka rozvádzača DT, zhotovenie riadiaceho 
a monitorovacieho systému čerpacích staníc a ich pripojenie na existujúci dispečing 
Objednávateľa, vrátane všetkých HW a SW prác a dodávok aj keby neboli osobitne 
vymenované v týchto špecifikáciách.  
 
Pre riadenie a monitorovanie chodu čerpacích staníc je navrhnutá riadiaca stanica (pozri popis pri RM 
rozvádzači), ktorá sa napojí na nadradený riadiaci systém, čím bude možné, sledovať chod čerpacej 
stanice diaľkovo z dispečingu. Nadradená úroveň poskytuje rozličné informácie o stavoch 
technologického procesu a to najmä pomocou grafických zobrazení procesu, výstražných hlásení 
o poruchových stavoch, a pomocou dlhodobého archivovania snímaných signálov a stavov procesu, 
vrátane výpisov na tlačiareň. 
 
ČS budú napojené cez PLC osadený v DT rozvádzači na dispečing ČOV pre operatívny zásah do času 
3 hod. (akumulácia v potrubí) s možnosťou uvedenia činnosti ČS do prevádzky s mobilným 
náhradným zdrojom. Za týmto účelom každá ČS bude vybavená zástrčkou 400 V pre možnosť 
napojenia náhradného zdroja elektrickej energie. 
 
Ovládanie a blokovanie čerpadiel: 
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- čerpadlá Č1, Č2 je možné ovládať v režimoch AUT a RUČ. Pri ručnom ovládaní čerpadiel 
budú čerpadlá blokované od vypínacej hladiny. Riadiaci systém PLC mení poradie zapínania 
čerpadiel tak, aby jednotlivé čerpadlá boli rovnako zaťažené 

- v automatickom režime sú čerpadlá ovládané pomocou riadiaceho systému na základe 
kontinuálneho merania hladiny s možnosťou nastavenie zap. a vyp. hladín a blokovaním od 
minimálnej hladiny s prihliadnutím na funkciu preplachu ČS (AFP systém príp. SW variant), 
chod ponorných čerpadiel je signalizovaný zelenými signálkami, porucha ponorných čerpadiel 
je signalizovaná červenými signálkami 

- čerpadlá sú vybavené snímačmi prehriatia vinutia a priesaku vody do vinutia, pri výpadku 
jednej fáze bude rozvádzač RM odstavený 

- tlačidlo „CENTRÁL STOP vypne technológiu čerpacej stanice ale časť MaR (rozvádzač DT) 
ostane v prevádzke 

- technológiu čerpacej stanice je možno uviesť do prevádzky ručným natiahnutím vypínacej 
cievky ističa HF 

- spomalenie priebehu štartu ponorných čerpadiel v ČS1 Veľké Krštenany zabezpečia 
softštartéry s regulovanou dobou trvania štartu. Po naštartovaní čerpadiel softštartéry 
budú premostené stykačmi 

 
PLC bude zabezpečovať prevádzku čerpadiel a prenos údajov na dispečing. 
 
Prevádzka čerpadiel: 
- zapínanie čerpadla pri max. 

prevádzkovej hladine 1 
- zapínanie druhého čerpadla pri max. 

prevádzkovej hladine 2 
- vypínanie čerpadla pri min. 

prevádzkovej hladine 1 
- vypínanie druhého čerpadla pri min. 

prevádzkovej hladine 2 
- blokovanie čerpadiel pri min. hav. 

hladine 
- striedanie čerpadiel 
- záskok čerpadiel pri poruche  
- systém čistenia ČS 
 

Prenosový systém zabezpečuje: 
- prenos údajov na dispečing: 

- chod čerpadiel 
- porucha čerpadiel 
- min. hav. hladina 
- max. hav. hladina 
- kontinuálnu hladinu 
- výpadok napätia 
- vstup do objektu 

- ovládanie z dispečingu 
- voľba prevádzky / diaľkovo-miestne / 

- navolenie čerpadiel 
- ovládanie čerpadiel 
- blokovanie čerpadiel v nadväznosti na druhé ČS 

Riadiaci systém každej čerpacej stanice bude pripojený do rádiovej siete dispečerského riadenia 
s hlavnou čerpacou stanicou pomocou rádiomodemu. Hlavná čerpacia stanica riadi celú sústavu 
čerpacích staníc spadajúcich pod danú oblasť. V automatickom režime bude čerpacia stanica 
blokovaná od chodu predchádzajúcej čerpacej stanice, čím sa zabráni vyplaveniu čerpacej stanice.   
 
Prenos údajov z ČS na dispečing Objednávateľ bude uskutočnený rádiovým spôsobom. Prenos 
v rámci dispečingov bude cez existujúcu sieť Objednávateľa. Riadenie procesov bude vo dvoch 
úrovniach: 

- možnosť aktívneho zásahu na dispečingu ČOV Partizánske 
- možnosť pasívneho sledovania údajov na dispečingu OZ Topoľčany 

 
Komunikačný systém - rádiová dátová sieť slúžiaca na komunikáciu so vzdialenými technologickými 
objektmi bude budovaná s ohľadom na nasledujúce požiadavky, ktoré musí spĺňať: 

1. komunikačný systém musí byť na rádiovom kanále kompatibilný s existujúcim systémom na 
OZ Topoľčany 

2. z dôvodu budovania siete s veľkým pokrytím územia a s možnosťou jednoduchej retranslácie 
dát z objektov z nižšou kvalitou rádiového signálu bez potreby ďalších investícii do 
infraštruktúry bude potrebné zachovať jednotný komunikačný protokol MORSE na rádiovom 
kanále pre celú sieť 
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3. využívanie jednej frekvencie v pásme 400MHz pre celú rádiovú sieť 
4. polygonálna štruktúra siete - každá stanica komunikuje s centrálnou stanicou a ďalšími 

zvolenými stanicami 
5. paketové prepojovanie 
6. možnosť retranslácie na každej podriadenej stanici 
7. možnosť diaľkovej zmeny retranslačnej trasy 
8. rýchlosť prepínania rádiomodemu medzi príjmom a vysielaním menšia ako 2 ms 
9. na každom rádiomodeme môžu byť k dispozícii 2 nezávislé sériové porty + eth. rozhranie 
10. možnosť vytvárania hybridných sietí - integrované IP prostredie LAN, WAN, GPRS 
11. antikolízny systém - u každého nodu siete, resp. užívateľského rozhrania bude možné 

individuálne riešiť algoritmy prístupu na kmitočet vrátane priorít 
12. rozptýlená inteligencia -všetky body rádiovej siete sú rovnocenné. Každý bod siete môže 

slúžiť zároveň ako retranslačný bod. 
13. možnosť prevádzky mobilných prostriedkov v rámci dosahu rádiovej siete 
14. konfigurácia, nahrávanie softvéru - konfiguráciu všetkých parametrov modemov v celej sieti 

bude možné robiť na diaľku priamo z dispečingu bez potreby výjazdu na objekt. Taktiež 
nahrávanie vyšších verzií softvéru do modemov možno zrealizovať priamo z dispečingu  

15. diagnostika po sieti - u komunikačného systému bude možné manuálne alebo automaticky 
(pomocou dohľadového SW) priebežne sledovať a kontrolovať kvalitu prenosov, 
optimalizovať sieť. Záznamy o prevádzke siete, stave prenosových kanálov (opakované 
pakety, stratené pakety, počty prenesených paketov), rušenie na rádiovom kanále, sú k 
dispozícii s 3 dňovou históriou  

16. možnosť non-stop Hotline servisu z dohľadového centra zhotoviteľa komunikačného systému 
17. bezplatne download nových verzií softvéru  a firmvéru k rádiomodemom 
18. možnosť riešiť kompletnú prevádzku siete prostredníctvom poskytovania verejnej 

elektronickej komunikačnej služby  v súlade so zákonom č. 610/2003 Z.z. o elektronických 
komunikáciách 

 
Rádiový projekt a povolenie TÚ SR 
Podkladom pre diaľkový prenos bude meranie kvality rádiových spojov medzi jednotlivými bodmi 
siete. Výsledky meranie budú podkladom pre Rádiový projekt pre povolenie TÚ SR. 
Minimálny požadovaný obsah rádiového projektu: 
 Súradnice bodu RDS 
 Meranie bodu RDS 
 Projekt pre TÚ SR 

Meranie a projekt rádiovej siete vrátane legislatívnych požiadaviek zabezpečí zhotoviteľ v súčinnosti 
s investorom. 

1.4 PRELOŽKY VODOVODNÝCH POTRUBÍ 

V prípade výskytu prekládok vodovodných potrubí platia nasledovné zásady: 
 
Vodovodné siete sa majú navrhovať v zmysle platnej legislatívy a STN, najmä v súlade s úpravou 
MPSR č.477/99-810 z 19.2. 2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných 
a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatností vodných zdrojov, ďalej v súlade s výhlaškou 
699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN 75 5401 Navrhovanie 
vodovodných potrubí. 
 
Vodovodné vetvy majú byť navrhnuté z  polyetylénových rúr tlakových HDPE DN podľa návrhových 
parametrov, minimálne však DN 100 (PE 100, SDR 17,  110x6,6 – PN 10,  160x9,5 – PN 10, 
pokiaľ z hydraulických výpočtov nevychádza požiadavka na vyššiu tlakovú triedu).  
 
Vodovodné potrubia budú označené modrou čiarou pozdĺž celej dĺžke, čím sa budú odlišovať 
o kanalizačných výtlačných potrubí, ktoré budú označené hnedou alebo oranžovou čiarou. 
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Na vodovodné potrubia má byť upevnený signalizačný vodič CYKY 2x4 mm2 s identifikačnou 
hrubou plastovou páskou s nápisom „Pozor vodovod“. 
 
Vodovodné potrubie má byť spájané zvarovaním na tupo. U armatúr je požadované použiť 
v maximálne možnej miere elektrotvarovky z HDPE, resp. zvárané spoje.  
 
V miestach križovania potrubí s vodnými tokmi je od Zhotoviteľa požadované potrubie uložiť do 
oceľovej chráničky na kĺznych objímkach a medzipriestor vyplniť cementovou maltou. Konce 
chráničiek majú byť uzatvorené nerezovými manžetami. 
 
Pre možnosť čistenia vodovodných potrubí majú byť v najnižších bodoch umiestnené podzemné 
hydranty – kalníky, v najvyšších bodoch podzemné hydranty - vzdušníky.  
 
Hydranty na vodovodoch majú byť osadzované na odbočke cez uzáver (napr. MMA Flex xxx/80, Š80, 
TP 80/200, PP 80, H=V(K)).  
 
Trasa vodovodných vetiev, poloha uzatváracích armatúr a podzemných hydrantov má byť označená 
pomocou orientačných plastových tabuliek osadených na oceľových stĺpikoch alebo na stene 
najbližších objektov.  
 
Ďalší popis všeobecných technických požiadaviek sa nachádza v časti 2 zväzku 3 a vo výkresovej 
časti vo zväzku 5. 
 
Prepojenie existujúcich vodovodných prípojok 

V prípade prekládky vodovodu Zhotoviteľ zrealizuje aj prepojenie existujúcich vodovodných 
prípojok, pričom platí nasledovné: 
 
Existujúce zlúčené prípojky budú zrušené a bude vykonané prepojenie na novo navrhovaný 
vodovodný rad za predpokladu: jedna nehnuteľnosť = jedna vodovodná prípojka. V nevyhnutnom 
prípade budú vybudované tzv. zlúčené vodovodné prípojky (jedna spoločná vodomerná šachta pre 
viac odberateľov – vodomernú šachtu vrátane vystrojenia si budujú odberatelia vo vlastnej réžii, 
vodovodné prípojky budú po vybudovaní zaslepené).  
 
Prepojenie bude vykonané na verejnom pozemku (verejná časť vodovodnej prípojky) s tým, že 
existujúce plastové rozvody budú pokiaľ možno zachované. Prípojky vedené po súkromných 
pozemkoch (súkromná časť vodovodnej prípojky) budú vykonané iba výnimočne a so  súhlasom SD, 
pokiaľ nebude iné možné riešenie. 
 
Vodovodné prepojenie - prípojky majú byť navrhnuté z polyetylénových rúr tlakových HDPE DN 25-
50 (PE 100, SDR17, 32x1,9-63x3,8 PN 10). Napojenie prípojok na jestvujúci vodovodný rad 
z oceľového, liatinového alebo PVC materiálu má byť vykonané navrtávacím pásom z tvárnej liatiny s 
 celoliatinovou objímkou, guľovým ventilom so zemnou ventilovou súpravou a koncovkou pre PE 
potrubie. V spojkách pre potrubie z HDPE budú inštalované rozperné krúžky.  
 
V rámci prepojenia prípojky je uvažované: navrtávací pás s uzatváracím ventilom, zemná teleskopická 
súprava + uličný ventilový poklop, prepojovacie potrubie HDPE 100, DN 25 (32 x 2.9), SDR 11, PN 
10, spojka nového a starého potrubia min. PN 10, zemné práce, križovanie podzemných vedení 
a všetky dočasné práce a materiály, demontáž ovládacej tyče jestvujúceho prípojkového šupátka 
a poklopu, vybúranie/zrušenie a oprava všetkých druhov povrchov – uvedenie do pôvodného stavu, 
preplach a dezinfekcia. 
 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita A: Partizánske 15 

Potrubie vodovodných prípojok za čerpacími stanicami majú byť navrhnuté z polyetylénových rúr 
tlakových HDPE DN 25-50 (PE 100, SDR 11, 32x1,9-63x2,9, PN 16). Vodovodné prípojky nad 
čerpacími stanicami kde tlak presahuje 6 Bar je nutné opatriť redukčnými ventilmi tlaku.  
 
Ďalší popis všeobecných technických požiadaviek sa nachádza v časti 2 zväzku 3 a vo výkresovej 
časti vo zväzku 5. 

1.5 OCHRANNÉ PÁSMA 

Vzhľadom na to, že kanalizácia je v prevažnej miere trasovaná v komunikáciách a zelených pásoch, 
dochádza k stretom a súbehom s viacerými inžinierskymi sieťami, s ktorými nie je vždy možné 
dodržiavať vzájomne požadované ochranné pásma. Uloženie kanalizácie bude riešené tak, aby boli 
dodržané najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti medzi vedeniami, dané STN.  
 
Pri križovaní je nutné dodržiavať normu STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického 
vybavenia. Pred zahájením zemných prác je Zhotoviteľ povinný zaistiť vytýčenie všetkých 
podzemných sietí. Pri realizácii zemných prác v blízkosti týchto rozvodov je nutné výkopy prevádzať 
ručne a odkryté potrubie zabezpečiť proti poškodeniu. Pri odkrývaní jednotlivých inžinierskych sietí je 
nutné pozvať na stavbu správcu – majiteľa týchto sietí a previesť príslušné opatrenie podľa ich 
požiadaviek. 
 
Niveleta potrubia je navrhnutá tak, aby vzájomné križovanie týchto sietí bolo možné bez nutnosti 
zásahu do jestvujúcich sietí. Pri návrhu trasy kanalizačného potrubia v súbehu s IS boli dodržané 
nasledovné podmienky: 
- kanalizačné potrubie – vodovod       min. 60 cm 
- kanalizačné potrubie – stĺpy NN, OSTK  min. 100 cm 
- kanalizačné potrubie – plyn STL  min. 100 cm 
- vzdušné elektrické vedenie – 11x220 kW 40 m 
- ochranné hrádze výšky do 1 m   6 m 
- ochranné hrádze výšky nad 1 m  10 m 
- vodný tok – breh    4 – 6 m 

1.6 KRIŽOVANIE KOMUNIKÁCIÍ 

V rámci projektu dochádza k stretu navrhovanej kanalizácie so štátnymi cestami I. II., III. triedy 
a miestnymi komunikáciami tvoriacimi infraštruktúru daného regiónu. Dotknuté štátne cesty: 

 
- štátna cesta I. triedy I/64 
- štátna cesta II. triedy II/511 
- štátna cesta II. triedy II/579 
- štátna cesta II. triedy II/593 
- štátna cesta III. triedy III/064 070 
- štátna cesta III. triedy III/064 071 
- štátna cesta III. triedy III/064 072 
- štátna cesta III. triedy III/511 001 

 
Križovania štátnych ciest sa navrhujú vykonať spôsobom pretláčania popod predmetnú vozovku. 
V rámci výstavby bude štátne cesty križovať gravitačná kanalizácia z plastového potrubia DN 300 
alebo výtlačné potrubie z materiálu HDPE s rozmermi DN 80 až 160.  
 
Na pretláčanie budú vykopané štartovacie jamy s pôdorysnými rozmermi 2,0 x 4,0 m a cieľové jamy 
s rozmermi 2,0 x 2,0 m. V prípade stiesneného priestoru, kedy nie je možné vykopať štartovacie 
a cieľové jamy s rozmermi 2,0 x 4,0 m a 2,0 x 2,0 m, je možné použiť miniverziu pretláčacieho 
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zariadenia, pre ktoré postačuje štartovacia jama s rozmermi 1,5 x 2,5 m a cieľová jama 1,2 x 1,2 m. 
Štartovaciu jamu treba pri dostatočnom manipulačnom priestore umiestniť minimálne 1,5 m od 
spevnenej časti vozovky. Gravitačné a výtlačné potrubie sa navrhuje uložiť do oceľovej chráničky DN 
600 prípadne DN 200 až 250 na klzných objímkach typu “Raci“ podľa rozmerov jednotlivých potrubí. 
Konce chráničiek  treba utesniť. Pri pretláčaní je dôležité dodržať minimálnu hĺbku pretlaku t.j. 1,5 m 
medzi vonkajším obrysom oceľovej chráničky a niveletou pozemnej komunikácie.  
 
Križovania miestnych komunikácií požadujeme taktiež riešiť pretláčaním, pričom pre ne platia tie isté 
podmienky ako pri pretláčaní štátnych ciest. Pri realizácii pretláčania dôjde k menšiemu obmedzeniu 
premávky a k menšiemu poškodeniu telies komunikácií prípadne chodníkov. V prípade nedostatku 
miesta na umiestnenie štartovacej alebo cieľovej jamy, sa križovanie vykoná prekopaním na dvakrát 
po ½ šírky vozovky.  
 
Kanalizačné prípojky budú budované zároveň s postupom výstavby jednotlivých kanalizačných 
zberačov a stôk. Prípojky požadujeme realizovať taktiež pretláčaním (pokiaľ to bude možné). 
Zaústené budú do revíznych šácht DN 400 umiestnených na hranici súkromných pozemkov. 
 
Trasy kanalizácie sú navrhnuté tak, aby čo najmenej zasahovali do štátnych ciest a súkromných 
pozemkov s ohľadom na existujúce inžinierske siete. V niektorých prípadoch je možné trasu 
kanalizácie umiestniť len do telesa cesty. Ak trasa kanalizácie zasahuje do jazdného pruhu vozovky, 
požadujeme ju umiestniť do osi jazdného pruhu. V týchto prípadoch bude výstavba prebiehať po 
úsekoch s dĺžkou maximálne 50m, kde bude táto prekážka označená dopravnými značkami. Narušený 
povrch pozemnej komunikácie bude po ukončení výstavby uvedený do pôvodného stavu. 

1.7 OBNOVA KOMUNIKÁCIÍ 

Búracie práce 

V prípade vedenia stokovej siete v cestnej komunikácii sa najskôr vykoná narezanie a odstránenie 
obrusnej vrstvy asfaltu, ďalej podkladnej vsrtvy vozovky (asfalt alebo betón) a následne odstránenie 
zhutnenej štrkodrvy. 
 
Obnova štátnych ciest 

Obnova štátnych komunikácií po uložení kanalizácie musia byť v súlade s povolením na zvláštne 
užívanie pozemnej komunikácie (rozkopávkovým povolením) cestných správnych orgánov. V 
štátnych cestách bude pre spätný zásyp použitý zhutnený štrkopiesok v celej výške zásypu. 
 
Štátne cesty  I. triedy 
 
Dočasná obnova: Po ukončení výkopov, pokládke rúr a zhotovení spätných zásypov budú 
vyhotovené konštrukčné vrstvy komunikácie a vrchný ABS I kryt v šírke ryhy pre potrubie + 2x300 
mm. Medzi jednotlivými vrstami komunikácie je potrebné zrealizovať spojovací postrek. Styk 
pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté 
v cene zálievky). Úpravu ryhy je potrebné riešiť preplátovaním podkladových vrstiev konštrukcie 
vozovky v šírke 300 mm na obe strany ryhy. 
 
Skladba vozovky štátnej cesty I. triedy – dočasná obnova: 
- asfaltový betón ABS I modif. so zaliatím špár   hr. 50 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- asfaltový betón ABS II so zaliatím špár   hr. 50 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- kamenivo obaľované asfaltom OK I     hr. 100 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- kamenivo spevnené cementom    hr. 200 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spätný zásyp štrkopieskom zhutnenou po vrstvách   (šírka ryhy) 
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Konečná obnova: Konečná obnova povrchu vozovky bude vykonaná cca 6 mesiacov po provizórnej 
obnove podľa úrovne sadnutia vozovky. Odfrézuje sa 5 cm ABS I povrchu, aplikuje sa spojovací 
postrek a položí sa nová vrstva 5 cm modifikovaného ABS I. Styk pôvodnej vozovky s novou úpravou 
utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté v cene zálievky). Konečná obnova 
ABS I modif. sa požaduje v celej šírke komunikácie. 
 
Pred pokládkou živičných vrstiev v mieste zásahu je nutné predložiť protokol o zmeraní zhutnení 
spätných zásypov, kde merná hodnota nesmie dosiahnuť nižšie hodnoty ako nenarušené cestné teleso. 
Predmetné meranie musí vykonať organizácia oprávnená k tejto činnosti. 
 
Štátne cesty  II. a III. triedy 
 
Dočasná obnova: Po ukončení výkopov, pokládke rúr a zhotovení spätných zásypov budú 
vyhotovené konštrukčné vrstvy komunikácie a vrchný ABS I kryt v šírke ryhy pre potrubie + 2x300 
mm. Medzi jednotlivými vrstami komunikácie je potrebné zrealizovať spojovací postrek. Styk 
pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté 
v cene zálievky). Úpravu ryhy je potrebné riešiť preplátovaním podkladových vrstiev konštrukcie 
vozovky v šírke 300 mm na obe strany ryhy. 
 
Skladba vozovky štátnej cesty II. a III. triedy – dočasná obnova: 
- asfaltový betón ABS I so zaliatím špár   hr. 50 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- asfaltový betón ABS II so zaliatím špár   hr. 50 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- kamenivo obaľované asfaltom OK I     hr. 100 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- kamenivo spevnené cementom    hr. 200 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spätný zásyp štrkopieskom zhutnenou po vrstvách   (šírka ryhy) 
 
Konečná obnova: Konečná obnova povrchu vozovky bude vykonaná cca 6 mesiacov po provizórnej 
obnove podľa úrovne sadnutia vozovky. Odfrézuje sa 5 cm ABS I povrchu, aplikuje sa spojovací 
postrek a položí sa nová vrstva 5 cm ABS I. Styk pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť 
asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté v cene zálievky). Konečná obnova ABS 
I modif. sa požaduje v šírke jazdného pruhu. 
 
Pred pokládkou živičných vrstiev v mieste zásahu je nutné predložiť protokol o zmeraní zhutnení 
spätných zásypov, kde merná hodnota nesmie dosiahnuť nižšie hodnoty ako nenarušené cestné teleso. 
Predmetné meranie musí vykonať organizácia oprávnená k tejto činnosti. 
 
Obnova miestnych komunikácií 

Na spätný zásyp v miestnych komunikáciách a pojazdných plochách bude používaný iba SD 
schválený vhodný, triedený, nesúdržný materiál vo vrstvách max. 300 mm.  
 
Dočasná obnova: Po ukončení výkopov, pokládke rúr a zhotovení spätných zásypov budú 
vyhotovené konštrukčné vrstvy komunikácie a vrchný ABS I kryt v šírke ryhy pre potrubie + 2x300 
mm. Medzi jednotlivými vrstami komunikácie je potrebné zrealizovať spojovací postrek. Styk 
pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté 
v cene zálievky). Úpravu ryhy je potrebné riešiť preplátovaním podkladových vrstiev konštrukcie 
vozovky v šírke 300 mm na obe strany ryhy. 
 
Skladba vozovky miestnych komunikácii – dočasná obnova: 
- asfaltový betón ABS II so zaliatím špár  hr. 70 mm  (šírka ryhy+ 2x300 mm) 
- kamenivo obaľované asfaltom OK I    hr. 100 mm  (šírka ryhy+ 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy+ 2x300 mm) 
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- kamenivo spevnené cementom   hr. 200 mm  (šírka ryhy+ 2x300 mm) 
- štrkodrva      hr. 2x200 mm  (šírka ryhy) 
- spätný zásyp vyťaženým materiálom zhutneným po vrstvách  (šírka ryhy) 
 
Konečná obnova: Oodfrézovanie vrchného ABS II krytu v hrúbke 5 cm a jeho následná obnova bude 
vykonaná cca 6 mesiacov po provizórnej obnove. Odfrézuje sa 5 cm ABS II povrchu, aplikuje sa 
spojovací postrek a položí sa nová vrstva 5 cm ABS II. Styk pôvodnej vozovky s novou úpravou 
utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté v cene zálievky). Konečná obnova sa 
urobí na šírku ryhy + 2x300mm (na obe strany ryhy). 
 
Pred pokládkou živičných vrstiev v mieste zásahu je nutné predložiť protokol o zmeraní zhutnení 
spätných zásypov, kde merná hodnota nesmie dosiahnuť nižšie hodnoty ako nenarušené cestné teleso. 
Predmetné meranie musí vykonať organizácia oprávnená k tejto činnosti. 
 
Obnova chodníkov 

Narušené kryty chodníkov sa uvedú do pôvodného stavu, včítane obrubníkov. Uvedené zásady platia 
aj pre kanalizačné odbočky. 
 
Obnova obrusnej vrstvy asfaltových vozoviek (štátnych aj miestnych) zahŕňa aj spojenie existujúcej 
a novej obrusnej vrstvy asfaltovou zálievkou alebo špeciálnym asfaltovým pásom roztaveným počas 
pokládky asfaltu. 
 
Obnova nespevnených plôch 

Pri nespevnenej vozovke sa zriadi zhutnený kryt so štrkodrvy. Výkopové práce realizované v zelených 
plochách je potrebné po ukončení výkopových prác dať do pôvodného stavu a plochy vysiať trávou. 

1.8 ORGANIZÁCIA DOPRAVY 

Vzhľadom na rozsah existujúcich súbežných vedení inžinierskych sietí t.j. verejného vodovodu,  
existujúcej kanalizácii, elektrických káblov a telekomunikačných vedení si výstavba kanalizácie 
vyžiada zásahy do miestnych komunikácii a štátnych ciest. Pri budovaní v miestnej komunikácii a 
štátnej ceste sa dočasný záber uvažuje do 1/2 šírky komunikácie t.j. jeden jazdný pruh.  
 
Výstavba kanalizácie na pozemných komunikáciách bude prebiehať po úsekoch maximálne do 100 m. 
Dopravné značenie bude osadené na začiatku každého budovaného úseku. Na začiatku úsekov, kde 
pracovný pás bude len z časti zasahovať do komunikácie budú osadené zvislé dopravné značky 
obmedzujúce rýchlosť jazdy podľa schváleného projektu organizácie dopravy. 
 
Ak navrhovaná kanalizácia prechádza stredom komunikácie v uliciach a nezostáva dostatočný priestor 
na bezpečné obchádzanie výkopu motorovými vozidlami, je potrebné dané ulice uzavrieť pre 
motorové vozidlá a vyznačiť uzávierku. Pred samotným uzavretím komunikácie je potrebné vopred 
a včas upovedomiť príslušné orgány ako aj obyvateľov daných oblastí, kde bude uzávierka 
realizovaná. 
 
V noci a za zníženej viditeľnosti je potrebné všetky prekážky na ceste označiť prerušovaným 
oranžovým svetlom, červenobielou páskou a prekryť. Dočasné dopravné značenie bude osadené na 
stĺpikoch s bieločervenými pruhmi a posunie sa vždy podľa aktuálneho pracovného pruhu. 
 
Projekt dopravného značenia (PDZ) bol spracovaný Objednávateľom, Zhotoviteľ zabezpečí jeho 
aktualizáciu, vrátane vybavenia potrebných povolení, vrátane všetkých nákladov a poplatkov. 
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1.9 KRIŽOVANIE VODNÝCH TOKOV 

V rámci projektu dochádza k stretu navrhovanej kanalizácie s vodnými tokmi danej oblasti. Jedná sa 
o významný vodný tok t.j. Nitra, nevýznamné vodné toky a miestne potoky. Dotknuté vodné toky, 
ktoré križuje navrhovaná kanalizácia jednotlivých obcí alebo prepoje kanalizácie medzi obcami sú 
nasledovné: 
 
Nitra, Drahožica, Vracovský potok, Kolačiansky potok, Pažiťský potok, Malouherecký potok, 
Veľkokršteniansky potok, Veľkobielický potok, Brodziansky potok, Bezmenné toky. 
 
Súbeh s vodnými tokmi 

Trasa navrhovanej kanalizácie je navrhnutá, tak aby v čo najmenšej možnej miere zasahovala do 
ochranné pásma jednotlivých vodných tokov. Pre významné vodné toky Nitra a Nitrica (Belanka) platí 
ochranné pásmo 6 m od brehovej čiary, prípadne od päty hrádze. Pre ostatné nevýznamné vodné toky 
platí ochranné pásmo 4 m od brehovej čiary, prípadne od päty hrádze. Na niektorých úsekoch nebolo 
možné navrhnúť trasu kanalizácie za ochranným pásmom  vodných tokov, z dôvody výskytu iných 
inžinierskych sietí, prípadne existujúcich objektov či možného zásahu do súkromných pozemkov.  
 
Veľké Bielice 
V rámci navrhovanej stoky HF-1 na ulici Nábrežie Belanky dôjde k zásahu do ochranného pásma 
vodného toku Nitrica (Belanka). Trasu kanalizácie nebolo možné viesť mimo ochranné pásmo 
z dôvodu výskytu iných inžinierskych sietí (vodovod, plynovod). Kanalizačné potrubie a jeho objekty 
sú vedené max. 1,7 m od hranice ochranného pásma. Rovnako na druhom brehu toku Nitrica na ulici 
Lány zasiahne do ochranného pásma stoka AB-1, ktorej trasa je navrhnutá v miestnej komunikácii 
vedenej tesne popri brehu vodného toku. Hranica ochranného pásma vodného toku je približne na 
miestach oplotení. Nie je možné viesť trasu kanalizácie mimo ochranné pásmo bez toho, aby 
nezasiahla do súkromných pozemkov a predzáhradiek rodinných domov 
 
Veľké Kršteňany 
K zásahu do ochranného pásma Veľkokrštenianskeho potoka dôjde na obidvoch brehoch na úseku od 
obecného úradu po premostenie cez vodný tok pri poľnohospodárskom družstve. Trasy  stôk A a AB 
sú vedené v miestnych komunikáciách, ktoré sa nachádzajú medzi vodným tokom a oplotením 
rodinných domov.  
 
Malé Kršteňany 
Navrhovaná trasa stoky A je vedená od čerpacej stanice ČS4 popri hrádzi rieky Nitra v zelenom páse, 
miestnej komunikácii a následne v poľnej ceste. Trasa potrubia zasahuje do ochranného pásma rieky 
Nitra. Trasa potrubia je obmedzená priestorovými podmienkami, oploteniami a súkromnými 
pozemkami. Najmenšia vzdialenosť navrhovaného potrubia od päty hrádze je 2 m. 
 
Veľké Uherce 
V prípade privádzača Malé Uherce – Veľké Uherce je jeho výtlačná časť vedená v ochrannom pásme 
vodného toku Drahožica. Trasa je vedená na priestore medzi brehovou čiarou a oplotením súkromného 
pozemku. Preto nie je možné potrubie viesť mimo ochranné pásmo bez zásahu do súkromných 
pozemkov. 
Stoky A-J a A-K sú vedené v miestnej komunikácii popri vodnom toku Drahožica v jeho ochrannom 
pásme. Nie je možné umiestnenie trasy mimo ochranné pásme z dôvodu existujúcej výstavby 
a vybudovaných inžinierskych sietí. 
 
Kolačno 
Časť stoky A je vedená popri Kolačianskom potoku zasahuje do jeho ochranného pásma. Trasa je 
vedená v štrkovej ceste umiestnenej medzi vodným tokom a oplotením rodinných domov. Nie je 
možné vedenie mimo ochranné pásmo bez zásahu do súkromných pozemkov.  
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Rovnako stoka AA je vedená v miestnej komunikácii medzi Vracovským potokom a súkromnými 
pozemkami rodinných domov. Preto nie je možné trasu kanalizácie viesť mimo ochranné pásmo 
vodného toku. 
 
Brodzany 
Časť stoky A a stoka AC sú vedené v miestnej komunikácii nachádzajúcej sa medzi vodným tokom 
Brodziansky potok a rodinnými domami. Cesta je vedená tesne popri vodnom toku a preto nie je 
možné trasu kanalizácie viesť mimo ochranné pásmo vodného toku. 
 
Malé Uherce 
Pri budovaní kanalizácie v obci Malé Uherce dôjde časťou stoky AA k zásahu do ochranného pásma 
Malouereckého potoka. Stoka zasahujúca do ochranného pásma sa nachádza medzi predmetným 
vodným tokom a šatňami futbalového ihriska. Keďže je tento priestor zúžený nie je možné v tomto 
prípade viesť stoku mimo ochranné pásmo. 
  
Križovanie s miestnymi potokmi 

Pri budovaní stôk v obciach a mimo nich dôjde ku križovaniu navrhovanej gravitačnej a výtlačnej 
kanalizácie s miestnymi vodnými tokmi. Križovania budú riešené prekopaním dotknutých vodných 
tokov.  
 
Pri prekopaní vodného toku sa plastové gravitačné potrubie kanalizácie s dimenziou DN 300 vo 
výkopovej ryhe uloží do oceľovej chráničky d 630 x 8 mm. Následne sa chránička obetónuje prípadne 
budú vybudované betónové bloky na stabilizáciu potrubia. V prípade výtlačného potrubia bude 
potrubie z HDPE DN 100 uložené do HDPE chráničky DN 250. Potrubie je pod dnom vodného toku 
uložené v takej hĺbke, aby bolo minimálne krytie od obetónovania oceľovej chráničky 0,7 m pri 
upravených vodných tokoch a minimálne 1,2 m pri neupravených vodných tokoch. Pre zabezpečenie 
práce v suchom prostredí sa vybuduje vo vzájomnej vzdialenosti 4 až 10 m ochranné prehradenie 
z drevenej guľatiny DN 100, drevených dosiek a zhutneného ílu. Voda sa týmto úsekom prevedie 
oceľovou rúrou DN 500 prípadne väčšou (DN 900) podľa veľkosti vodného toku a výstavba bude 
prevedená v suchom výkope. 
 
Svahy potoka budú po ukončení výstavby uvedené do pôvodného stavu a opevnia sa kamennou 
nahádzkou na dĺžke 5,0 m pod a 5,0 m nad miestom križovania vodného toku. 
 
Križovanie s riekou Nitra 

V regióne Partizánske sa za významné vodné toky považuje rieka Nitra a Nitrica (Belanka). V rámci 
budovania kanalizačnej siete dôjde k dvom križovaniam rieky Nitra: 

 Privádzač ČOV Partizánske - Brodzany, tlaková kanalizácia HDPE DN125, r. km 110,9 
 Privádzač M. Kršteňany - Pažiť, gravitačná kanalizácia Plast DN300, r. km 118,7 

 
V prvom prípade bude križovanie vodného toku vykonané bezvýkopovou metódou – 
mikrotunelovaním. Technológia mikrotunelovania spočíva v riadenom laserom navádzaným vŕtaním 
otvoru zo štartovacej do cieľovej jamy pri súčasnom zabudovávaní jednotlivých kusov potrubia. Ťažba 
a doprava zeminy je prevádzaná vyplavovaním, ktorá sa následne usadzuje v sedimentačných 
nádržiach.  
 
Na  mieste križovania bude vybudovaná pažená štartovacia jama s rozmermi 8,0 x 4,5 m a pažená 
cieľová jama s rozmermi 5,5 x 4,0 m,. Paženie bude pozostávať z larsenových štetovníc so šírkou 0,5 
m. Požadovaná hĺbka oboch jám je cca 1,4 m pod osou potrubia. Nakoľko sa obe jamy nachádzajú pod 
úrovňou predpokladanej hladiny podzemnej vody, budú dná jám zaistené vodostavebným betónom 
hrúbky 0,3 m založenom na pieskovom lôžku hrúbky 0,1 m. V  štartovacej jame bude umiestnený 
oporný betónový blok pre technológiu mikrotunelovania. Oporný blok bude pozostávať z 2 kusov 
cestných panelov KZD 300/200 s hrúbkou 180 mm.  
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Pri realizácii je nutné dodržať minimálne krytie potrubia pod dnom rieky Nitra a to 1,2 m. Potrubie 
bude vťahované do chráničky z materiálu HDPE DN 300 pomocou klzných objímok „Raci“. 
Vzdialenosť medzi objímkami je 1,5 m. Konce chráničky budú ukončené koncovými tesniacimi 
manžetami. Celková dĺžka chránička je 100,3 m a je ukončená za ochranným pásmom rieky Nitra (t.j. 
6 m za pätou hrádze prípadne za brehovou čiarou). Situácia a priečny rez križovania rieky Nitra pri 
obci Brodzany sú zakreslené v prílohe B2.1 
 
V druhom prípade bude križovanie vodného toku vykonané rovnako bezvýkopovom metódou – 
mikrotunelovaním. Technológia mikrotunelovania spočíva v riadenom laserom navádzaným vŕtaním 
otvoru zo štartovacej do cieľovej jamy pri súčasnom zabudovávaní jednotlivých kusov potrubia. Ťažba 
a doprava zeminy je prevádzaná vyplavovaním, ktorá sa následne usadzuje v sedimentačných 
nádržiach.  
 
Na mieste križovania sa vybuduje štartovacia jama s rozmermi 6x3 m a cieľová jama s rozmermi 3x3 
m. Paženie jám bude pozostávať z larsenových štetovníc so šírkou 0,5m. Pri realizácii je potrebné 
dodržať minimálne krytie potrubia pod dnom rieky Nitra a to 1,2 m. Plastové kanalizačné potrubie DN 
300 bude do oceľovej chráničky 630x8mm zasúvané pomocou klzných objímok „Raci“. Priestor 
medzi potrubím a oceľovou chráničkou bude vyplnený vodostavebným betónom. Chránička bude 
vedená na celom úseku medzi kanalizačnými šachtami nachádzajúcimi sa na obidvoch brehoch. Bude 
ukončená za ochranným pásmom vodného toku (t.j. 6 m za pätou hrádze). Celková dĺžka oceľovej 
chráničky je 72,8 m.  

1.10 KRIŽOVANIE ŽELEZNÍC 

V rámci projektu dochádza k stretu navrhovanej kanalizácie so železničnou traťou č. 140 Nové Zámky 
– Prievidza.  
 
Súbehy so železničnou traťou 

V piatich prípadoch dôjde k súbehu so železničnou traťou a zasiahnutiu do ochranného pásma 
železničnej trate. Dotknuté miesta súbehu sú: 
 
Partizánske - Veľké Bielice 

 V prípade mestskej časti Veľké Bielice dôjde k dvom prípadom súbehu navrhovanej 
kanalizácie so železničnou traťou so zásahom do ochranného pásma. Na Železničnej ulici je 
poza železničnú stanicu navrhnutá kanalizačná stoka HB-1 DN 300, ktorá zasiahne do 
ochranného pásma trate ŽSR 140 Nové Zámky – Prievidza. Navrhovaná stoka zasiahne do 
ochranného pásma na celej svojej dĺžke 225 m v žkm 0,001 – 0,226. Najbližším miestom  z 
navrhovanej kanalizácie vzhľadom k železničnej trati je šachta Š81, ktorá je od osi koľaje vk. 
2 vzdialená 19,17 m. Trasa navrhovaného potrubia je vedená za oplotením železničnej stanice 
a nebude mať vplyv na železničnú trať, prípadne jej iné objekty. 

 V druhom prípade je na Víťaznej ulici navrhnutá stoka HA, ktorá zaúsťuje do vybudovanej 
kanalizačnej siete vedenej v ochrannom pásme železnice. Navrhovaná stoka zasiahne do 
ochranného pásma železničnej trate na dĺžke 51,52 m v žkm 0,195 – 0,230. Najbližšie k trati 
je šachta  existujúcej kanalizácie, do ktorej bude napojená stoka HA. Od osi železničnej trate 
je vzdialená 31,89 m a od päty násypu trate 19,59 m. Rovnako ako v prvom prípade výstavba 
nebude mať vplyv na železničnú trať aj jej prislúchajúce objekty. 

 
Malé Uherce 
V obci Malé Uherce dôjde v dvoch prípadoch k zasiahnutiu výstavby do ochranného pásma 
železničnej trate č. 140 Nové Zámky – Prievidza. 

 V prvom prípade navrhovaná stoka A vedená po ulici Pod Šípkom a Uherecká cesta zasiahne 
do ochranného pásma pri železničnom moste č. 6. Na stoke A je navrhovaná čerpacia stanica 
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odpadových vôd ČS1, ktorá rovnako zasiahne do ochranného pásma trate. Čerpacia stanica 
bude umiestnená v zelenom páse vedľa miestnej komunikácie na ulici Pod Šípkom. Do 
ochranného pásma zasiahne aj vybudovanie prípojky elektrickej energie  pre čerpaciu stanicu, 
ktorá bude vedená v jednej ryhe spolu s kanalizačným potrubím. Do navrhovanej čerpacej 
stanice ja zaústené plastové potrubie DN 300 a výtlak cez potrubie DN 100, ktoré je zaústené 
do existujúcej šachty vybudovanej kanalizácie. Výstavba do ochranného pásma zasiahne 
v žkm 3,765 – 3,826. Dĺžka budovaného potrubia v rámci ochranného pásma je 65,2 m a NN 
prípojky 34 m. V rámci navrhovanej kanalizácie je najbližšie k železničnej trati čerpacia 
stanica ČS1, ktorá je vzdialená 43,93 m od osi trate a 35,24 m od päty násypu trate. 

 V druhom prípade do ochranného pásma železničnej trate zasiahne kanalizácia navrhovaná na 
Pažitskej ceste. Jedná sa o stoku AA, ktorá je zaústená do navrhovanej čerpacej stanice ČS3 
plastovým potrubím DN 300 a ďalej pokračuje ako výtlačné potrubie DN 80. Do ochranného 
pásma zasiahne aj stoka AA-1 DN 300 vedená po Pažitskej ceste a so zaústením do stoky AA. 
Rovnako časť NN prípojky pre ČS3 zasiahne do ochranného pásma trate. Stoka AA, AA-1 
a NN prípojka budú vedené v jednej línii vedľa seba. Navrhovaná čerpacia stanica ČS3 bude 
umiestnená v zelenom páse za premostením miestneho vodného toku v blízkosti vstupu na 
futbalové ihrisko. Výstavba kanalizácie zasiahne do ochranného pásma v žkm 4,096 – 4,161. 
Celková dĺžka budovaného potrubia v ochrannom pásme je v prípade stoky AA 99,8 m, stoky 
AA-1 62,6 m a NN prípojky 65,8 m. Najbližšie k železničnej trati z navrhovaných objektov je 
čerpacia stanica ČS3 nachádzajúca sa 27,47 m od osi trate a 21,45 od päty železničného 
násypu. 

 
Pažiť 

 V tejto lokalite dôjde k zasiahnutiu do ochranného pásma stokou A DN 300 a stokou AB DN 
300 v blízkosti železničného priecestia a mostu č. 12 na trati ŽSR č. 140 Nové Zámky – 
Prievidza. Stoky do ochranného pásma zasiahnu len koncovými úsekmi a ich koncovými 
šachtami a to v žkm 7,047 – 7,077. Potrubie stoky A zasiahne do ochranného pásma na dĺžke 
10,7 m. V prípade stoky AB je to 21,2 m. Najbližšie k železničnej trati je navrhovaná koncová 
šachta Š75 stoky AB, ktorá je vzdialená 42,04 m od osi železničnej trate v mieste 
železničného priecestia. Koncová šachta Š29 stoky A je od osi trate vzdialená 50,89 m a 45,95 
m od päty násypu železničnej trate. Vybudovanie navrhovanej kanalizácie neovplyvní 
premávku a fungovanie železničnej trate ani prislúchajúcich objektov. 

 Na hlavnej ulici v obci Pažiť, ktorú tvorí štátna cesta III. triedy III/064 072 je navrhnutá stoka 
AA DN 300, ktorá je ukončená tesne pred ochranným pásmom železničnej trate bez zásahu do 
neho. 

 
Navrhované objekty neovplyvnia funkciu ani prevádzku železničnej trate a jej prislúchajúcich 
objektov. 

1.11 VÝSLEDKY IG PRIESKUMU 

Geomorfologické a geologické pomery 

Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, E. – Lukniš, M., 1986) patrí záujmové územie 
do fatransko-tatranskej oblasti. V rámci fatransko-tatranskej oblasti spadá záujmové územie do celku 
Tríbeč, podcelku Rázdiel, časti Koločnianska vrchovina a Koločnianska brázda. V rámci oblasti 
Podunajskej nížiny patrí záujmové územie k celku Podunajská pahorkatina, podcelku Nitrianska 
pahorkatina a Nitrianska niva. V rámci Nitrianskej pahorkatiny sa nachádza záujmové územie v 
častiach Bánovecká pahorkatina a Drieňovské podhorie (SZ od Partizánskeho). V rámci Nitrianskej 
nivy sa jedná o časti Bebravská niva a Strednonitrianska niva. V zmysle členenia na morfologicko-
morfometrické typy reliéfu (Tremboš, P. – Minár, J. in Atlas krajiny SR,  2002) možno vyčleniť v 
záujmovom území horizontálne a vertikálne rozčlenené roviny (oblasť údolnej nivy riek Bebrava, 
Nitra a Nitrica), mierne až stredne členité pahorkatiny (zaberajú prevažnú časť záujmového územia) a 
sline členité vrchoviny (južne od Partizánskeho). Sklon svahov je rozdielny, od veľmi miernych a 
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miernych svahov v oblasti plošín, depresií a neogénnych svahov až po veľmi strmé svahy v eróznom 
úseku rieky Nitra pri južnom okraji Partizánskeho (majú malé plošné rozšírenie). Morfológia 
pahorkatinových svahov so širokými chrbtami, miernymi svahmi a otvorenými plytkými dolinami je 
podmienená mäkkými prevažne nespevnenými (íly) alebo len slabo spevnenými (vápence) horninami 
neogénu. Výskyt strmších svahov je spravidla daný karbonatickým vývojom neogénnych sedimentov 
alebo reliéfom plytko ležiacich odolnejších hornín. Reliéf nížinnej časti údolného dna Bebravy, Nitry 
a Nitrice má výlučne rovinný reliéf s minimálnymi deniveláciami reliéfu, s výnimkou okrajových 
častí. Na prechode roviny do pahorkatiny je vyvinutý len úzky pruh s plochými svahmi tvorenými 
prevažne deluviálnymi alebo proluviálnymi sedimentmi. Širší prechod je v miestach vyústenia väčších 
prítokov, kde náplavy potokov vytvárajú ploché nevýrazné proluviálne kužele. V rovinnom území 
jediné výrazné denivelácie vytvárajú zbytky mŕtvych ramien a meandrov Bebravy, Nitry a Nitrice a 
antropogénne prvky reliéfu. 
 
Hydrografické a hydrologické pomery 

Záujmové územie je odvodňované do Čierneho mora a patrí do hlavného povodia Nitry (číslo povodia 
4-22). Hydrografické pomery v rozhodujúcej miere ovplyvňuje tok Nitry (prameniaci na južných 
svahoch Malej Fatry) so svojim pravostrannými prítokmi Nitricou a Bebravou. Sútok Nitry a Nitrice 
sa nachádza v tesnej blízkosti s obcou Partizánske pri Malých Bieliciach. V oblasti záujmového 
územia je približne kolmo k tokom Nitry, Nitrici a Bebravy vyvinutá nepravidelná sieť malých 
prítokov - Brozdanský potok, Drahožica a Pažitský potok drénujúce severné svahy Tribeča, 
Kršteniansky potok, Hydina so svojim prameniskom v Látkovciach a Pravotický potok. V severnej 
časti územia sa napája na Hydinu Miezgovský potok. Prevažná časť toku Bebravy, Nitry a Nitrice, 
vrátane hydrografickej siete v údolnej nive tokov, ale aj veľká časť menších postranných prítokov z 
pahorkatinových svahov je hydrotechnicky upravená a regulovaná. V území je vybudovaných 
niekoľko vodných nádrží, a to vodná nádrž Kolačno a Veľké Uherce. 
Z hľadiska členenia podľa typu režimu odtoku (Šimo, E. – Zaťko, M. in Atlas krajiny SR, 2002) patrí 
oblasť záujmového územia k dažďovo-snehovému typu režimu odtoku s najvyššou vodnosťou v 
mesiacoch február až apríl a najvyššou akumuláciou v mesiacoch december až február. 
 
Hydrogeologické pomery 

Z hľadiska hydrogeologickej rajonizácie (Malík, P. – Švasta, J. in Atlas krajiny SR, 2002) patrí 
záujmové územie do hydrogeologických rajónov NQ 071 – Neogén Nitrianskej pahorkatiny (najväčšia 
časť územia), MP 066 – Mezozoikum a paleogén južnej časti Strážovských vrchov (severná časť 
územia) a MG 069 – Mezozoikum a paleozoikum severovýchodnej časti Tribeča (južná časť územia). 
Výskyt, obeh a režim podzemných vôd záujmového územia je podmienený geologickotektonickou 
stavbou, morfologickými, klimatickými a hydrologickými podmienkami. Na základe geologicko-
tektonickej stavby ich môžeme rozdeliť na podzemné vody mezozoika, paleogénu, neogénu a kvartéru 
(Remšík, A. in Brestenská, E. et al., 1980). Podzemné vody mezozoika zasahujú na záujmové územie 
len čiastočne, a to v južnej časti územia (Veľké Uherce, Malé Uherce, Brodzany, Kolačno). 
Z hydrogeologického hľadiska najvýznamnejšie komplexy tvoria triasové vápence a dolomity, ktoré 
sú charakterizované puklinovou resp. krasovo-puklinovou priepustnosťou s veľmi vysokým a 
vysokým stupňom prietočnosti. Ostatné mezozoické komplexy majú podradný hydrogeologický 
význam. Na dotovaní podzemných vôd sa podieľajú najmä atmosférické zrážky. Podzemné vody sú 
drénované Brodzanským potokom a Drahožnicou a prestupom do kvartérnych fluviálnych štrkov, 
neogénnych karbonatických hornín a podložných mezozoických hornín na styku pohoria s údolnou 
nivou Nitry. Smer pohybu podzemných vôd je podľa Bíma (1986) v oblasti južne od Partizánskeho 
severný a severovýchodný a v oblasti Veľkých Uheriec severný. Pestrý Paleogénny komplex 
flyšoidných hornín (ílovce, pieskovce, zlepence a brekcie)predstavuje ako celok hydrogeologicky 
nepriepustné prostredie. Kolektory podzemných vôd predstavujú len vrstvy pieskovcov a zlepencov, 
ktoré sú charakterizované puklinovou priepustnosťou. Na dotovaní podzemných vôd sa podieľajú 
výlučne atmosférické zrážky. Najvýznamnejším kolektorom podzemných vôd v kvartérnych 
súvrstviach sú fluviálne náplavy Nitry a Nitrice, ktoré sú zastúpené najmä štrkmi, miestami pieskami, 
charakterizované medzizrnovou priepustnosťou. Tieto fluviálne sedimenty tvoria prevažnú časť 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita A: Partizánske 24 

výplne údolných nív tokov. Štrky sú prakticky súvisle prekryté nivnými hlinami a ílmi vytvárajúcimi 
vo väčšej časti územia stropný izolátor. Okrem fluviálnych štrkov sa za kvartérny kolektor 
podzemných vôd dajú považovať ešte ílovité a ílovito-piesčité štrky proluviálneho kužeľa pri 
severnom okraji Veľkých Uheriec a ílovito-piesčito-štrkovité náplavy pri Brodzanoch. Fluviálne štrky 
vytvárajú súvislý kolektor podzemných vôd s voľnou alebo mierne napätou hladinou a sú dotované 
atmosférickými zrážkami, povrchovými vodami a prítokmi z pohoria a pahorkatiny, z ktorých sú 
najvýznamnejšie Drahožica a Brodzanský potok. Podzemné vody sú v priamej hydraulickej súvislosti 
s povrchovými vodami v tokoch a ich režim závisí od stavu resp. kolísania hladiny v tokoch. 
Podzemné vody fluviálnych štrkov z časti prestupujú na báze do podložných neogénnych karbonátov, 
štrkov a pieskov a z časti i do triasových karbonátov, predovšetkým dolomitov. Hrúbka fluviálnych 
hlín rieky Nitry a Nitrice dosahuje 1,2 – 4,8 m, štrkov 3,5 – 11,6 m. Priepustnosti štrkov sú veľmi 
variabilné, charakterizované hodnotou koeficienta filtrácie v rozpätí 1,17.10-4 - 1,38.10-3 m.s-1 
(Švasta - Remšík, 2000). Podľa Kullmana (1975) sa hodnota koeficienta priepustnosti pohybuje v 
rozpätí 5.10-4 až 3.10-3 m.s-1. Štrky vykazujú spravidla vysoký stupeň prietočnosti. 
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2. POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

Geograficky sa riešené územie nachádza v hornej časti Podunajskej nížiny – celok Podunajská 
pahorkatina, medzi pohoriami Tríbeč a Považský Inovec. Z geologického Hľadiska je územie tvorené 
neogénnymi ílmi, pieskami a štrkmi. V zmysle seizmotektonickej mapy Slovenska (príloha A2 normy) 
sa jedná o územie patriace do oblasti s intenzitou nižšou ako 6o MSK-64. 
 
Predmetné územie je prevažne rovinaté, v okrajových častiach s výbežkami pahorkatín z okolitých 
pohorí.  
 
Mesto Partizánske má vybudovanú jednotnú kanalizačnú sieť. V rámci jeho územia riešime len 
vybudovanie dispečerského pracoviska pre riadenie a monitorovanie prevádzky navrhovanej stokovej 
siete.  
 
Mestská časť Malé Bielice je v súčasnosti len čiastočne odkanalizovaná, jedná sa o úsek kanalizácie, 
do ktorej sa tlakovým potrubím zaúsťuje výtlačné potrubie z priemyselného parku. Zvyšná časť 
likviduje odpadové vody individuálne v septikoch, žumpách alebo domových ČOV. Projektová 
dokumentácia navrhuje vybudovanie splaškovej kanalizácie do všetkých uličných pásov v rámci 
mestskej časti.  
 
Mestská časť Veľké Bielice je v súčasnosti čiastočne odkanalizovaná  to v uliciach Nová, Javorová 
a z časti na ulici Víťazná. Navrhované stoky dopĺňajú kanalizačnú sieť o úseky vo všetkých uličných 
pásoch, tak aby bola čo najväčšia možnosť napojenie obyvateľov na splaškovú kanalizáciu. 
Navrhované stoky budú po dobudovaní tvoriť kanalizačnú sieť mesta Partizánske. Na sieti 
požadujeme na transport odpadových vôd 7 čerpacích staníc.  
 
Obec Brodzany v súčasnosti nemá vybudovanú žiadnu stoku. Odpadové vody sú v obci likvidované 
a zachytávané individuálne. Požadujeme vybudovanie splaškovej stokovej siete v rámci všetkých 
uličných pásov obce s odvedením odpadových vôd na ČOV Partizánske. Odpadové vody sú v rámci 
obce zbierané gravitačnými potrubiami s navrhovanými 3 čerpacími stanicami na transport 
odpadových vôd z miest odkiaľ nie je možný gravitačný odtok. Z obce na ČOV sú vody čerpané 
čerpacou stanicou ČS cez výtlačné potrubie, ktoré sa zaúsťuje do existujúcej kanalizácie.  
 
Obec Veľké Kršteňany nemá vybudovanú žiadnu kanalizáciu, preto požadujeme vybudovanie 
splaškovej stokovej siete v rámci celého zastavaného územia. Terénne členenie obce si vyžaduje 
navrhnutie 1 čerpacej stanice na stokovej sieti, a 1 čerpacej stanice pre transport odpadových vôd do 
stokovej siete mesta Partizánske.  
 
Obec Malé Kršteňany rovnako ako predchádzajúce obce, má zachytenie a likvidáciu odpadových vôd 
riešenú individuálne. V obci požadujeme splaškové kanalizačné potrubie v rozsahu celej obce 
s navrhovaným počtom 3 čerpacích staníc. ČS 1 transportuje vody do privádzača, ktorý je zaústený do 
stokovej siete mesta Partizánske. ČS 3 zabezpečuje zodvihnutie OV po gravitačnom križovaní rieky 
Nitra do potrubia stoky A.  
 
Obec Pažiť má vybudovanú dažďovú kanalizáciu, ktorú v súčasnosti využívajú aj na vypúšťanie 
odpadových vôd. Z uvedeného dôvodu požadujeme vybudovanie splaškovej kanalizácie, ktorá bude 
ukončená v čerpacej stanici na konci, obce, tá vody transportuje do gravitačného privádzača, ktorý 
križuje rieku Nitra a napája sa na kanalizáciu v obci Malé Kršteňany.  
 
Obec Kolačno nie je v súčasnosti odkanalizovaná preto požadujeme vybudovanej splaškovej stokovej 
sieti v rozsahu celej obce. Odvedenie vôd je gravitačné v kombinácii s dvomi čerpacími stanicami ČS 
1 a 2. Kanalizácia sa zaúsťuje cez privádzač do navrhovanej kanalizácie Veľké Uherce.  
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Obec Veľké Uherce má čiastočne vybudovanú splaškovú stokovú sieť s čistením na ČOV v rámci 
obce. Vybudovaná sieť je gravitačná s 1 vybudovanou čerpacou stanicou v prevádzke. Navrhovaná 
kanalizácia dopĺňa existujúcu sieť o ostatné uličné pásy obce. Požadujeme vybudovanie 4 čerpacích 
staníc. ČS 1 transportuje OV do kanalizácie v obci Malé Uherce. ČS 2 presmeruje vody z prítoku na 
ČOV do výtlačného potrubia. S prevádzkou ČOV sa po dokončení diela neráta.  
 
Obec Malé Uherce nemá v súčasnosti vybudovanú stokovú sieť. Kanalizácie mesta Partizánske je 
ukončená na okraji obce ako koncová šachta jednotnej kanalizácie pre sídlisko Šípok. Požadujeme 
vybudovanie splaškovej stokovej siete v rámci všetkých uličných pásov so zaústením do 3 
navrhovaných čerpacích staníc. ČS 1 ako koncový bod bude prečerpávať do kanalizačnej siete mesta 
Partizánske aj odpadové vody z obcí Veľké Uherce a Kolačno. Rovnako aj ČS 2, avšak len po 
gravitačné napojenie stoky A. ČS 3 je navrhnutá pre transport odpadových vôd zo stoky AA a jej 
odbočení. Navrhovaná sieť je rozdelená na dve časti, keď hlavná stoka A sa zaúsťuje cez CS 1,  
a stoka B do hore uvedenej kanalizácie gravitačne. Oba odtoky z obce budú merané. 
 
 
V rámci regiónu Partizánske sa požaduje vybudovať: 
- gravitačná kanalizácia   cca. 48 km 
- výtlačné potrubia   cca.   6 km 
- čerpacie stanice          29 ks, vrátane výmeny technológie v 1 existujúcej ČS 
- kanalizačné prípojky     2 236 ks  
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3 KANALIZÁCIA MALÉ BIELICE 

Malé Bielice sú súčasťou mesta Partizánske a tvoria jeho mestskú časť. V mestskej časti je 
vybudovaná kanalizácia  (zberač G) len v južnej časti na ulici vedenej od štátnej cesty I/64 smerom ku 
kúpeľom Malé Bielice. Vybudovaná kanalizácia je napojená na kanalizáciu mestskej časti Veľké 
Bielice s následným prítokom na ČOV Partizánske. Ostatná časť  Malých Bielíc je bez kanalizácie.  
 
V rámci projektu sa navrhuje vybudovanie splaškovej kanalizácie v celých Malých Bieliciach. 
Projektovaná  kanalizácia bude napojená na existujúci zberač G. V rámci kanalizačnej siete sú 
navrhnuté 2 čerpacie stanice, ktoré zabezpečia prečerpávanie odpadových vôd z nižšie položených 
miest na kótu odkiaľ budú odpadové vody odtekať gravitačne.  
 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 
 
SO 21.1 Hlavná stoka G 
SO 21.2 Vedľajšie stoky 
SO 21.3 Čerpacie stanice 
SO 21.4 Prípojky NN – Čerpacie stanice 
 
PS 21.1  Čerpacie stanice 
PS 21.2  Elektrotechnologická časť a MaR, ASRTP  
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]

Malé Bielice S0 021 G gravitačná 300 Kamenina 106,88

      gravitačná 300 PP 735,16

      ČS1 výtlak 110 HDPE 399,16

    Ga gravitačná 300 PP 170,90

    GD gravitačná 300 Kamenina 774,60

      ČS2 výtlak 110 HDPE 18,00

    GD-1 gravitačná 300 Kamenina 211,12

    GE gravitačná 300 PP 406,35

    GE-1 gravitačná 300 PP 150,00

    GF gravitačná 300 PP 232,40

    GG gravitačná 300 PP 195,00

    GH gravitačná 300 PP 147,00

    Spolu: gravitačná 300 PP 2 036,81

      gravitačná 300 Kamenina 1 092,60

      tlaková 110 HDPE 417,16

Celkom gravitačná :           3 129,41

Celkom výtlak :           417,16
 
Počet čerpacích staníc:   2 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  152 ks 
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3.1 SO 21.1 HLAVNÁ STOKA „G“ 

Hlavná stoka G bude vybudovaná z plastového potrubia, kameniny a jej súčasťou bude aj HDPE 
potrubie pre tlakovú časť kanalizácie. Hlavná stoka G je z časti tlaková a z časti gravitačná, podľa 
výškových pomerov. Na výtlačnom potrubí je navrhnutá jedna revízna šachta, ktorá bude umiestnená 
v spevnenej ploche vedľa št. cesty. Na gravitačnej časti je 28 kanalizačných šácht a 24 domových 
prípojok.  

Hlavná stoka G začína v mieste napojenia do poslednej šachty na vybudovanej kanalizácii v Malých 
Bieliciach, na ulici vedúcej do kúpeľov Malé Bielice. Počas výstavby bude existujúca šachta 
odstránená, z dôvodu vybudovania štartovacej jamy na pretláčanie štátnej cesty I/64. Po vykonaní 
pretlaku bude znovu vybudovaná. Stoka G po skrižovaní štátnej cesty bude vedená v chodníku 
a následné bude križovať miestnu komunikáciu. V staničení 0,10688 km bude úsek vybudovaný 
z kameniny DN 300 ukončený v šachte Š6.  

Do šachty Š6 je zaústené výtlačné potrubie HDPE 110, ktoré je vedené od čerpacej stanice ČS 1 
v zelenom páse alebo v spevnenej ploche vedľa štátnej cesty I/64.  

Od čerpacej stanice ČS 1 pokračuje gravitačná časť hlavnej stoky G vybudovaná z plastového potrubia 
DN 300. Potrubie je vedené v zelenom páse a vo voľnej ploche vedľa štátnej cesty, následne z časti 
križuje miestnu komunikáciu a pokračuje v jej telese, kde je aj ukončené. 

Na tlakovej časti hlavnej stoky G je navrhnutá jedna revízna šachta.  Šachta je z prefabrikovaných 
kanalizačných skruží DN 1000. V nich budú osadené príslušné armatúry a obsypané štrkopieskom. 
Dno šachty sa vybetónuje hr. 100 mm. V šachte bude osadený podzemný hydrant – preplachovacia 
súprava, ukončená rýchlo spojkou. Revízna šachta bude slúžiť na preplachovanie potrubia ako 
prevencia proti zanášaniu. Pri každej šachte je z každej strany na výtlačnom potrubí uzáver zo zemnou 
súpravou. 

3.2 SO 21.2 VEDĽAJŠIE STOKY 

Zabezpečujú odvedenie splaškových odpadových vôd z jednotlivých ulíc obce do hlavnej stoky G. 
Celkovo je navrhnutých 8 vedľajších stôk. Potrubia sú navrhnuté z plastu DN 300 okrem výtlačného 
potrubia z ČS 2  - HDPE 110, dĺžky 18,00 m. Trasy potrubí sú navrhnuté prevažne v miestnych 
komunikáciách a v štátnej ceste, v menšej miere v  zelenej ploche vedľa komunikácií. Na vedľajších 
stokách je 59 kanalizačných šácht a 128 domových prípojok. 

3.3 SO 21.3 ČERPACIE STANICE 

V rámci mestskej časti Malé Bielice  sú navrhnuté 2 čerpacie stanice odpadových vôd : 

Čerpacia stanica ČS 1 typu 1 je navrhnutá z prefabrikovaných železobetónových skruží vnútorného 
priemeru 1,6 m. Umiestnená je v zelenom páse vedľa štátnej cesty I/64. Zabezpečuje prečerpanie 
odpadových vôd z časti hlavnej stoky G a z prislúchajúcich stôk Ga, GF, GG a GH. Keďže je čerpacia 
stanica umiestnená v zelenom páse bude poklop umiestnený vo výške 84 cm nad terénom. Hneď za 
čerpacou šachtou bude na výtlačnom potrubím uzáver so zemnou súpravou. Za uzávermi sa oba 
potrubia spoja cez T-kus do spoločného výtlačného potrubia. 
 
Čerpacia stanica ČS 2 typu 1 je navrhnutá z prefabrikovaných železobetónových skruží vnútorného 
priemeru 1,6 m. Umiestnená je vo voľnej ploche vedľa štátnej cesty I/64. Zabezpečuje prečerpanie 
odpadových vôd z časti stoky GD. Keďže je čerpacia stanica umiestnená v zelenom páse bude poklop 
umiestnený vo výške 38,5 cm nad terénom. Hneď za čerpacou šachtou bude na výtlačnom potrubím 
uzáver so zemnou súpravou. Za uzávermi sa oba potrubia spoja cez T-kus do spoločného výtlačného 
potrubia. 
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3.4 SO 21.4 PRÍPOJKY NN – ČERPACIE STANICE 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS : 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
ČS 1 4,4 

ČS 2 2,0 

 
ČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 8,8 kW Pp = 4,4 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 4,7 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS2 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 4,0 kW Pp = 2,0 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 2,3 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  

3.5 PS 21.1 ČERPACIE STANICE 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly, rozvádzače a príslušné vybavenie dispečingu.  
 
Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenzačný 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

ČS 1 6,00 9,67 
ČS 2 6,00 4,19 

 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

ČS 1 áno - - 
ČS 2 áno - - 

3.6 PS 21.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ A MAR, ASRTP 

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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4 KANALIZÁCIA VEĽKÉ BIELICE 

Veľké Bielice sú jednou z mestských častí mesta Partizánske. V mestskej časti je v malej miere 
vybudovaná kanalizácia a to na uliciach Nová, Javorová a z časti na ulici Víťazná. Vybudovaná 
kanalizácia je súčasťou kanalizačnej siete mesta Partizánske a jej prítok je na mestskú ČOV 
Partizánske.  
 
V rámci projektu sa navrhuje vybudovanie splaškovej kanalizácie v celých Veľkých Bieliciach. 
Projektovaná kanalizácia bude napojená na existujúcu kanalizáciu na 7 miestach. V rámci kanalizačnej 
siete je navrhnutých 7 čerpacích staníc, ktoré zabezpečia prečerpávanie odpadových vôd z nižšie 
položených miest na kótu odkiaľ budú odpadové vody odtekať gravitačne.  
 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 
 
SO 22.1 Hlavná stoka H 
SO 22.2 Vedľajšie stoky 
SO 22.3 Čerpacie stanice 
SO 22.4 Prípojky NN – Čerpacie stanice 
 
PS 22.1  Čerpacie stanice 
PS 22.2  Elektrotechnologická časť a MaR, ASRTP  
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]

Veľké Bielice SO 022 AB-1 gravitačná 300 Kamenina 48,71

      gravitačná 300 PP 382,46

      ČS1 výtlak 110 HDPE 8,59

    AB-1-1 gravitačná 300 Kamenina 249,41

    AB-1-2 gravitačná 300 PP 284,00

    AA-4 gravitačná 300 Kamenina 240,77

    H gravitačná 300 Kamenina 963,50

      gravitačná 300 PP 686,39

      ČS3 výtlak 140 HDPE 4,00

      ČS4 výtlak 140 HDPE 4,83

      ČS2 výtlak 160 HDPE 24,89

    HA gravitačná 300 Kamenina 230,80

    HB-1 gravitačná 300 PP 225,01

    HC gravitačná 300 PP 407,81

      ČS8 výtlak 110 HDPE 3,03

    HC-1 gravitačná 300 PP 6,67

    HD-1 gravitačná 300 PP 150,73

      gravitačná 300 Kamenina 239,07

    HD-2 gravitačná 300 PP 66,00

    HE gravitačná 300 Kamenina 198,57

    HF gravitačná 300 PP 994,15

      ČS5 výtlak 110 HDPE 3,01

    HF-1 gravitačná 300 PP 638,05
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    HG gravitačná 300 PP 732,37

    HG-1 gravitačná 300 PP 47,84

    HH gravitačná 300 Kamenina 150,44

      gravitačná 300 PP 782,41

    HH-1 gravitačná 300 Kamenina 211,00

    HH-2 gravitačná 300 PP 438,70

    HH-3 gravitačná 300 PP 41,84

      ČS7 výtlak 110 HDPE 104,72

    HH-5 gravitačná 300 PP 100,00

    HI gravitačná 300 PP 187,17

    HI-1 gravitačná 300 PP 42,80

    HI-2 gravitačná 300 PP 87,14

    HJ gravitačná 300 PP 456,00

    HJ-1 gravitačná 300 PP 85,13

    Spolu gravitačná 300 Plast 6 842,67

      gravitačná 300 Kamenina 2 532,27

      tlaková 110 HDPE 119,35

      tlaková 140 HDPE 4,83

      tlaková 160 HDPE 24,89

Celkom gravitačná :           9 374,94

Celkom výtlak :           149,07
 
Počet čerpacích staníc:   7 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  504 ks 
 
Križovanie s vodným tokom 
Pri budovaní kanalizácie dôjde ku križovaniu Veľkobielického potoka výtlačným potrubím stoky HH-
3. Križovanie bude vykonané prekopaním pričom tlakové potrubie HDPE 110 bude uložené do HDPE 
chráničky d 250x22,8 mm. Navrhnutá dĺžka chráničky je 21,0 m pričom bude zabezpečovať ochranu 
potrubia v mieste križovania s vodným tokom ako aj v mieste križovania s miestnou komunikáciou 
vedúcou popri vodného toku. Chránička bude pod dnom  na dĺžke 3,1 m obetónovaná. Rozmery 
obetónovania sú 600x600 mm. Aby sa zabezpečila práca v suchom prostredí vybudujú sa vzájomnej 
vzdialenosti cca 15 m zemné hrádzky. Vody sa týmto úsekom prevedie pomocou oceľovej rúry DN 
500 prípadne podľa prietoku v potoku. Svahy a dno budú vyspravené kamennou nahádzkou prípadne 
kamennou rovnaninou.  

4.1 SO 22.1 HLAVNÁ STOKA „H“ 

Hlavná stoka H bude vybudovaná z plastového potrubia, kameniny a z HDPE potrubia pre tlakovú 
kanalizáciu. Hlavná stoka H je z časti gravitačná a z časti tlaková. Celkovo sa na stoke nachádzajú 3 
čerpacie stanice, z ktorých sú vedené výtlačné potrubia.  
 
Hlavná stoka H začína  napojení do existujúcej šachty mestskej kanalizácie, ktorá sa nachádza na 
križovatke ulíc Nová a Víťazná. Od existujúcej šachty je stoka vedená v štrkovom páse popri štátnej 
ceste II/593, ktorú následne križuje. Táto časť od začiatku po križovanie cesty I/64 sa navrhuje 
vybudovať z kameninového potrubia. Ďalej výtlačným potrubím križuje štátnu cestu I/64 a je vedená 
až po čerpaciu stanicu ČS 2, ktorá je umiestená v zelenej ploche vedľa cesty I/64. Následne je stoka H 
vedená v miestnych komunikáciách. Na Budovateľskej ulici je navrhnutá čerpacia stanica ČS 3, pri 
napojení vedľajšej stoky HG. Ďalšia čerpacia stanica ČS 4 je navrhnutá v zelenom páse vedľa štátnej 
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cesty II/579 (Bielická cesta) pri križovatke s Topoľovou ulicou. Tento úsek od ČS 2 po ČS 4 sa 
navrhuje vybudovať z plastového potrubia PP. 
 
DN 300 resp. tlakové časti z HDPE 140. Od čerpacej stanice ČS4 je potrubie vedené v telese štátnej 
cesty II/579 až po objekt pneuservisu. Tento úsek bude tvoriť kameninové potrubie DN 300. Hlavná 
stoka H bude ukončená v areáli pneuservisu, pričom jej koncová časť bude vybudovaná z plastového 
potrubia PP DN 300. 

4.2 SO 22.2 VEDĽAJŠIE STOKY 

Vedľajšie stoky zabezpečujú odvádzanie odpadových vôd z jednotlivých ulíc do hlavnej stoky H alebo 
do vybudovanej  kanalizačnej siete. Celkovo je navrhnutých 25 vedľajších stôk. Pričom stoka AB-1 
s prislúchajúcimi stokami AB-1-1 a AB-1-2 sú napojené do existujúcej šachty na Mostovej ulici na 
križovatke s Javorovou ulicou. Stoka AA-4 sa napája na existujúcu kanalizáciu vedenú popri rieke 
Nitrica do šachty umiestnenej pri vjazde do Malých Bielic v smere od Brodzian. Stoka HA je napojená 
na vybudovanú kanalizáciu do šachty, ktorá je umiestnená v zelenom páse pred železničným 
priecestím na Víťaznej ulici. Stoka HB-1 je napojená na existujúcu kanalizáciu na Víťaznej ulici pri 
železničnej stanici. Stoka HC a jej prislúchajúca stoka HC-1 je napojená na kanalizáciu, ktorá vedie od 
futbalového ihriska po železničnú stanicu. Stoka HD-1 a HD-2 sú napojené na stoku, ktorá je vedená 
po Novej ulici. Napojenie obidvoch stôk je do jednej šachty nachádzajúcej sa v križovatke ulíc Nová 
a Športovcov. Ostatné stoky sú napojené na navrhovanú hlavnú stoku H. 
 
Potrubia sú navrhnuté z kameniny a plastu DN 300 a v prípade výtlačných potrubí z HDPE 110. Trasy 
potrubí sú vedené v prevažnej miere v miestnych a štátnych komunikáciách, prípadne v zelených 
pásoch. 

4.3 SO 22.3 ČERPACIE STANICE 

V rámci mestskej časti Veľké Bielice  je navrhnutých 7 čerpacích staníc odpadových vôd : 
 
Na navrhovanej kanalizácii budú vybudované dva typy čerpacích staníc – typ 1 a typ 2.  
 
Čerpacie stanice typu 1 sú navrhnuté z prefabrikovaných železobetónových skruží vnútorného 
priemeru 1,6 m. ČS bude opatrená poklopom so vstupným otvorom slúžiacim zároveň ako montážny 
otvor pre čerpadlá, ktorý bude  v prípade umiestnenia v ceste liatinový.  Medzi čerpacie stanice typu 1 
patria ČS 1, ČS 5, ČS 7 a ČS 8 pričom sú všetky umiestnené v miestnych komunikáciách, to znamená, 
že vstupný poklop bude umiestnený zarovno s povrchom vozovky. 
 
Čerpacie stanice typu 2 sú navrhnuté z prefabrikovaných železobetónových skruží vnútorného 
priemeru 2,2 m. ČS bude opatrená poklopom so vstupným otvorom a dvomi montážnymi otvormi pre 
čerpadlá. Poklopy budú v prípade umiestnenia ČS liatinové a v prípade umiestnenia vo voľnom teréne 
z oceľového ryhovaného plechu. Medzi čerpacie stanice typu 2 patria ČS 2, ČS 3 a ČS 4. Čerpacia 
stanica ČS 3 je umiestnená v miestnej komunikácii, pričom poklop je zároveň s povrchom vozovky. 
Čerpacie stanice ČS 2 a ČS 4 sú umiestnené v zelenom páse a poklop sa nachádza vo výške 26 cm na 
terénom v prípade ČS 2 a 40 cm na terénom v prípade ČS 4. 
 
V prípade obidvoch typov ČS hneď za čerpacou šachtou bude na výtlačnom potrubím uzáver so 
zemnou súpravou. Za uzávermi sa oba potrubia spoja cez T-kus do spoločného výtlačného potrubia. 
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4.4 SO 22.4 PRÍPOJKY NN – ČERPACIE STANICE 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS : 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
ČS 1 2,0 
ČS 2 2,0 
ČS 3 2,0 
ČS 4 2,0 
ČS 5 2,0 
ČS 7 3,1 
ČS 8 2,0 

 
ČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 4 kW Pp = 2 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 2,3 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS2 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 4 kW Pp = 2 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 2,3 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS3 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 4 kW Pp = 2 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 2,3 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS4 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 4 kW Pp = 2 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 2,3 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
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ČS5 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 4 kW Pp = 2 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 2,3 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS7 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 6,2 kW Pp = 3,1 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 3,4 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS8 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 4 kW Pp = 2 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 2,3 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn 

4.5 PS 22.1 ČERPACIE STANICE 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly, rozvádzače a príslušné vybavenie dispečingu.  
 
Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

ČS 1 6,0 4,13 
ČS 2 10,0 4,18 
ČS 3 9,0 4,12 
ČS 4 9,0 4,62 
ČS 5 6,0 4,10 
ČS 7 6,0 8,28 
ČS 8 6,0 4,16 
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Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

ČS 1 áno - - 
ČS 2 áno - - 
ČS 3 áno - - 
ČS 4 áno - - 
ČS 5 áno - - 
ČS 7 áno - - 
ČS 8 áno - - 

4.6 PS 22.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ A MAR, ASRTP 

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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5 KANALIZÁCIA BRODZANY 

V súčasnej dobe nie v obci vybudovaná kanalizácia.  Odvádzanie odpadových vôd z rodinných domov 
a iných objektov je riešené individuálne pomocou vybudovaných žúmp prípadne septikov.  
 
V rámci navrhovanej kanalizácie budú vybudované dve hlavné stoky A a B, ktoré budú zabezpečovať 
odvádzanie odpadových vôd z celej obce Brodzany. Hlavné stoky budú napojené na privádzač ČOV 
Partizánske – Brodzany, ktorý zabezpečí prívod splaškových vôd do existujúcej kanalizácie 
s následným zaústením do ČOV Partizánske. Na kanalizácii Brodzany budú vybudované 4 čerpacie 
stanice, ktoré zabezpečia prečerpávanie odpadových  vôd z nižšie položených miest na kóty odkiaľ 
budú odpadové vody odtekať gravitačne. 
 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 
 
SO 03.1 Privádzač ČOV Partizánske - Brodzany 
SO 03.2 Hlavná stoka A 
SO 03.3 Hlavná stoka B 
SO 03.4 Vedľajšie stoky 
SO 03.5 Čerpacie stanice 
SO 03.6 Prípojky NN – Čerpacie stanice 
 
PS 03.1  Čerpacie stanice 
PS 03.2  Elektrotechnologická časť a MaR, ASRTP  
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]

Brodzany SO 03 PE - Brodz. ČS1 výtlak 125 HDPE 729,74

    A gravitačná 300 PP 1 831,96

      ČS2 výtlak 110 HDPE 32,28

    AA gravitačná 300 PP 121,77

      ČS4 výtlak 110 HDPE 122,75

      gravitačná 300 PP 235,57

    AA-1 gravitačná 300 PP 199,49

    AA-2 gravitačná 300 PP 100,00

    AB gravitačná 300 PP 365,94

    AB-1 gravitačná 300 PP 59,40

    AB-2 gravitačná 300 PP 156,48

    AC gravitačná 300 PP 30,09

    AE gravitačná 300 PP 42,10

    B gravitačná 300 PP 719,69

      ČS3 výtlak 110 HDPE 116,32

      gravitačná 300 PP 110,05

    BA gravitačná 300 PP 317,46

    BB gravitačná 300 PP 1 106,73

    BB-1 gravitačná 300 PP 166,25

    BB-2 gravitačná 300 PP 158,40

    BC gravitačná 300 PP 161,87

    Spolu: gravitačná 300 PP 5 883,25
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      tlaková  125 HDPE 729,74

      tlaková  110 HDPE 271,35

Celkom gravitačná :           5 883,25

Celkom výtlak :           1 001,09
 
Počet čerpacích staníc:   4 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  282 ks 
 
Križovanie s vodným tokom 
V rámci výstavby dôjde ku križovaniu rieky Nitra privádzačom ČOV Partizánske a vodného toku 
Brodziansky potok stokou A a BA. Križovanie rieky Nitra bude vykonané mikrotunelovaním ako bolo 
popísané v SO 03.1 Privádzač ČOV Partizánske - Brodzany. Križovanie Brodzianskeho potoka bude 
vykoné prekopaním pričom kanalizačné potrubie bude uložené do oceľovej chráničky d 630x8 mm 
s dĺžkou 16,2 pri stoke A s dĺžkou 19,6 m pri stoke BA. Potrubie pod dnom bude obetónované na 
dĺžke 5,21 m pri stoke A a 5,6 m pri stoke BA. Rozmery obetónovania sú 800x800 mm.  
 
Aby sa zabezpečila práca v suchom prostredí, vybudujú sa v vzájomnej vzdialenosti cca 15 m zemné 
hrádzky. Voda sa týmto úsekom prevedie pomocou oceľovej rúry DN 500 prípadne podľa prietoku 
v potoku. Svahy a dno budú vyspravené kamennou nahádzkou prípadne kamennou rovnaninou.  

5.1 SO 03.1 PRIVÁDZAČ ČOV PARTIZÁNSKE – BRODZANY 

Privádzač bude zabezpečovať privádzanie odpadových vôd z ČS1 do existujúcej kanalizácie, ktorá 
vedie z Malých Bielic na ČOV Partizánske. Celý privádzač bude tvoriť tlakové kanalizačné potrubie 
HDPE 125. Na privádzači budú vybudované 2 revízne preplachovacie šachty, jedna vzdušníková 
a jedna kalníková šachta. 
 
Privádzač začína v čerpacej stanici ČS 1, ktorá je umiestnená v poli vedľa Brodzianskeho potoka. 
Pokračuje vo voľnom teréne v poli až po kalníkovú šachtu KŠ 1 nachádzajúcu sa pri brehu rieky Nitra. 
Na tomto úseku je navrhnutá jedna vzdušníková, jedna revízna a spomínaná kalníková šachta. Od 
kalníkovej šachty bude vykonané križovanie rieky Nitra. Križovanie bude vykonané metódou 
mikrotunelovania, pričom bude ukončené v minimálnej vzdialenosti 6 m za pätou ochrannej hrádze 
vodného toku. Dĺžka mikrotunelovania je 100,3 m, kde potrubie bude uložené do chráničky HDPE 
chráničky d355x32,2 m. Po križovaní vodného toku je trasa privádzača vedená na zelenej ploche, kde 
je navrhnutá aj druhá revízna šachta. Ďalej križuje poľnú cestu a je ukončená v existujúcej kanalizácii. 
 
Na tlakovom potrubí privádzača ČOV Partizánske - Brodzany sú  navrhnuté dve revízne šachty.  
Šachta je z prefabrikovaných kanalizačných skruží DN 1000. V nich budú osadené príslušné armatúry 
a obsypané štrkopieskom. Dno šachty sa vybetónuje hr. 100 mm. V šachte bude osadený podzemný 
hydrant – preplachovacia súprava, ukončená rýchlo spojkou. Revízna šachta bude slúžiť na 
preplachovanie potrubia ako prevencia proti zanášaniu. Pri každej šachte je z každej strany na 
výtlačnom potrubí uzáver zo zemnou súpravou. Vrchná hrana šachty sa bude nachádzať min. 0,5 m 
nad terénom, keďže sú navrhované vo voľnom teréne, v poli. 
 
Na privádzači ČOV Partizánske - Brodzany je navrhnutá jedna vzdušníková šachta, pomocou ktorej 
bude zabezpečované odvzdušňovanie tlakového potrubia. Šachta je navrhnutá z prefabrikovaných 
kanalizačných skruží DN 1000. V nich budú osadené príslušné armatúry a obsypané štrkopieskom. 
Dno šachty sa vybetónuje hr. 100 mm. V šachte bude osadený automatický odvzdušňovací ventil 
a ovládacie tyče podzemných uzáverov. Pri šachte je z každej stany na výtlačnom potrubí  uzáver so 
zemnou súpravou. Poklop šachty bude umiestená 0,5 m nad okolitým terénom. 
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Kalníkové šachty na tlakovom potrubí: 
V rámci výstavby bude vybudovaná jedna kalníková šachta na privádzači ČOV Partizánske - 
Brodzany. Šachta je navrhnutá z prefabrikovaných kanalizačných skruží DN 1000. V nej budú 
osadené príslušné armatúry a obsypané štrkopieskom. Dno šachty sa vybetónuje hr. 100 mm. V šachte 
bude osadená preplachovacia súprava, ktorá bude na výtlačné potrubie napojená zo spodu cez dve 
90°kolená. Kalníková šachta bude umiestnená v najnižšom bode na privádzači a bude slúžiť na 
preplachovanie potrubia a odstraňovanie usadenín. Pri šachte je z každej stany na výtlačnom potrubí  
uzáver so zemnou súpravou. Poklop šachty bude umiestený 0,5 m nad okolitým terénom. 

5.2 SO 03.2 HLAVNÁ STOKA „A“ 

Hlavná stoka A začína zaústením do čerpacej stanice ČS 1. Následné križuje Brodziansky potok  
a pokračuje vo voľnom teréne, v poli. Ďalej je vedená v miestnej komunikácii, križuje štátnu cestu 
II/593 a pokračuje v miestnej komunikácii popri kaštieli, obecnom úrade až k hornej časti obce, kde je 
plánovaná nová výstavba. Koncová časť hlavnej stoky A je z HDPE a je ukončená v čerpacej stanici 
ČS 2.  

5.3 SO 03.3 HLAVNÁ STOKA „B“ 

Hlavná stoka B začína zaústením do čerpacej stanice ČS 1 a ďalej pokračuje popri Brodzianskom 
potoku za jeho ochranným pásmom. Od mostu ponad potok je vedená v miestnej komunikácii smerom 
k stredu obce. Následné križuje štátnu cestu II/593 a je vedená v jej telese. Na začiatku klesania cesty 
smerom von z obce je plastové potrubie DN 300  na stoke nahradené tlakovým potrubím HDPE 110, 
ktoré je ukončené v čerpacej stanici ČS 3 umiestnenej v zelenom páse vedľa štátnej cesty. Z čerpacej 
stanici je vedené gravitačné kanalizačné potrubie DN 300 v súbehu s tlakovým potrubím.  

5.4 SO 03.4 VEDĽAJŠIE STOKY 

Vedľajšie stoky zabezpečujú odvádzanie odpadových vôd z jednotlivých ulíc do hlavných stôk A a B. 
Trasy potrubí sú v prevažnej miere navrhnuté v miestnych  a štátnych komunikáciách, prípadne 
v chodníkoch alebo v zelených pásoch. 
 

5.5 SO 03.5 ČERPACIE STANICE 

V rámci kanalizácie Brodzany sú navrhnuté 4 čerpacie stanice: 
 
Na navrhovanej kanalizácii budú vybudované dva typy čerpacích staníc – typ 1 (ČS 2, ČS 3 a ČS 4) 
a typ 2 (ČS 1). 
 
Čerpacia stanica ČS 1 je typu 2 a bude uložená vo voľnom teréne. Čerpacia stanica je navrhnutá 
z prefabrikovaných železobetónových skruží vnútorného priemeru 2,2 m. Čerpacia stanica ČS 1 je 
umiestnená vo voľnom teréne a poklop sa nachádza 64 cm nad terénom. Súčasťou čerpacej stanice 
bude šachta, v ktorej bude zabezpečené meranie, ako aj uzávery na výtlačných potrubiach. Stavebná 
časť šachty pozostáva z betónového prefabrikátu s vnútornými rozmermi 2,4x3,8 m a hrúbkou steny 
10 cm, ktorý bude položeny na štrkopieskové lôžko a základovú betónovú dosku. Vrch bude zakrytý 
zákrytovou doskou hrúbky 20 cm. Vstup do šachty bude cez poklop ktorý bude umiestnený  15 cm 
nad terénom. Čerpacia stanica a suchá komora budú navzájom prepojené výtlačným potrubím. 
 
Čerpacie stanice ČS 2, ČS 3 a ČS 4 sú typu 1. Čerpacia stanica tohto typu je navrhnutá 
z prefabrikovaných železobetónových skruží vnútorného priemeru 1,6 m. Čerpacia stanica ČS 2 je 
umiestnená v miestnej komunikácii takže poklop je umiestnený zároveň s povrchom komunikácie. 
Čerpacie stanice ČS 3 a ČS 4 sú umiestnené vo voľnom teréne a poklop y sa nachádzajú vo výške 22 
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cm v prípade ČS 3 a vo výške 31,5 cm v prípade ČS 4. Hneď za čerpacou šachtou bude na výtlačnom 
potrubím uzáver so zemnou súpravou. Za uzávermi sa oba potrubia spoja cez T-kus do spoločného 
výtlačného potrubia. 

5.6 SO 03.6 PRÍPOJKY NN – ČERPACIE STANICE 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS : 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
ČS 1 7,4 
ČS 2 2,0 
ČS 3 2,0 
ČS 4 2,0 

 
ČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 14,8 kW Pp = 7,4 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,4 kW Pp = 0,4 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 7,8 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS2 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 4,0 kW Pp = 2,0 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 2,3 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí na distribučný rozvod nn v rozpojovacej istiacej skrini PRIS. Prívod nn zo 
skrine PRIS do rozvádzača RE je v káblovej ryhe súbežne s kanalizáciou.  
 
ČS3 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 4,0 kW Pp = 2,0 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 2,3 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS4 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 4,0 kW Pp = 2,0 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 2,3 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
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5.7 PS 03.1 ČERPACIE STANICE 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly, rozvádzače a príslušné vybavenie dispečingu.  
 
Suchá šachta s prietokomerom pri  ČS 1 
Šachta slúži na osadenie indukčného prietokomeru. Do šachty budú zaústené obidva výtlaky čerpacej 
šachty na nich budú osadené montážne vložky, spätné klapky a uzávery (na každom potrubí). 
Následne sa potrubia spoja do spoločného výtlaku, na ktorom bude osadený indukčný prietokomer. 
Výstup z prietokomeru je prenášaný do velína ČOV. 
 
Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

ČS 1 7,0 15,65 
ČS 2 6,0 5,98 
ČS 3 6,0 5,41 
ČS 4 6,0 5,48 

 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

ČS 1 áno - áno 
ČS 2 áno - - 
ČS 3 áno - - 
ČS 4 áno - - 

5.8 PS 03.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ A MAR, ASRTP 

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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6 KANALIZÁCIA VEĽKÉ KRŠTEŇANY 

V obci Veľké Kršteňany nie je vybudovaná splašková kanalizácia. V obci sú splaškové odpadové 
vody riešené do septikov a žúmp. 
 
V rámci projektu požadujeme vybudovať gravitačnú splaškovú kanalizáciu v celej obci. V rámci 
vedľajších stôk je navrhnutá jedna čerpacia stanica ČS 2, ktorá zabezpečí prečerpanie splaškových 
odpadových vôd z nižšie položenej časti obce do hlavnej stoky. Hlavná stoka A je zaústená do 
čerpacej stanice ČS 1, ktorá bude zabezpečovať prečerpanie odpadových vôd cez privádzač 
Partizánske – Veľké Kršteňany do existujúcej kanalizačnej siete v meste Partizánske. 
 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 
 
SO 04.1 Privádzač Partizánske – Veľké Kršteňany 
SO 04.2 Hlavná stoka A 
SO 04.3 Vedľajšie stoky 
SO 04.4 Čerpacie stanice a Merná šachta 
SO 04.5 Prípojky NN 
 
PS 04.1 Čerpacie stanice a Merná šachta 
PS 04.2 Elektrotechnologická časť a MaR, ASRTP 
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]
Veľké Kršteňany SO 04 PE - V. Kršt. gravitačná 300 PP 896,03

      ČS1 výtlak 110 HDPE 649,67

    A gravitačná 300 PP 1 097,33

    AA gravitačná 300 PP 519,14

    AB gravitačná 300 PP 963,21

    AB-1 gravitačná 300 PP 135,58

    AB-2 gravitačná 300 PP 35,35

    AC gravitačná 300 PP 239,93

    AC-1 gravitačná 300 PP 123,39

    AC-2 ČS2 výtlak 110 HDPE 144,86

    AC-2-1 gravitačná 300 PP 58,52

    AC-2-2 gravitačná 300 PP 90,99

    AD gravitačná 300 PP 46,35

    AE gravitačná 300 PP 82,19

Celkom gravitačná :           4 288,01

Celkom výtlak :           794,53
 
Počet čerpacích staníc:   2 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  203 ks 

6.1 SO 04.1 PRIVÁDZAČ PARTIZÁNSKE – VEĽKÉ KRŠTEŇANY 

Privádzač bude zabezpečovať odvedenie všetkých splaškových odpadových vôd z obce Veľké 
Kršteňany do existujúcej kanalizačnej siete mesta Partizánske. Privádzač je z časti tlakový a z časti 
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gravitačný tam, kde to spádové pomery umožňujú. Na tlakovej časti sú umiestnené tri revízne 
preplachovacie šachty. V druhej šachte privádzača je umiestnený merný objekt na meranie prietoku 
odpadových vôd. 
 
Privádzač začína napojením  do existujúcej kanalizačnej šachty kanalizačnej siete mesta Partizánske 
na križovatke ulíc Cintorínska a Dolná. Pokračuje v štátnej ceste na Veľké Kršteňany pozdĺž cintorína 
a rodinnej zástavbe. V extraviláne prechádza privádzač do zeleného pásu pokračuje v súbehu zo 
štátnou cestou. V najvyššom bode prechádza privádzač z gravitačnej stoky na výtlak. Tento následne 
križuje štátnu cestu a pokračuje pozdĺž poľnej cesty priamo do obce k čerpacej stanici CŠ 1 kde končí. 
 
Na Privádzači Partizánske – Veľké Kršteňany požadujeme tri revízne šachty vo vzdialenostiach 
minimálne 200 m. Šachty budú z prefabrikovaných kanalizačných skruží DN 1000. V nich budú 
osadené príslušné armatúry a obsypané štrkopieskom. Dno šachty sa vybetónuje hr. 100 mm. V šachte 
bude osadený podzemný hydrant – preplachovacia súprava, ukončená rýchlo spojkou. Revízna šachta 
bude slúžiť na preplachovanie potrubia ako prevencia proti zanášaniu. Pri každej šachte je z každej 
strany na výtlačnom potrubí uzáver zo zemnou súpravou. 

6.2 SO 04.2 HLAVNÁ STOKA „A“ 

Stoka A odvádza gravitačne všetky splaškové vody z obce Veľké Kršteňany do čerpacej stanice ČS 1. 
Trasa stoky je vedená po ľavom brehu Krštenianskeho potoka v miestnej komunikácii. Pri obecnom 
úrade prechádza do štátnej cesty na dĺžke 185 m potom pokračuje znova v miestnej komunikácii až po 
ihrisko na hornom konci obce.  

6.3 SO 04.3 VEDĽAJŠIE STOKY 

Zabezpečujú odvedenie splaškových odpadových vôd z jednotlivých ulíc obce do hlavnej stoky A. 
Trasy potrubí sú navrhnuté prevažne v miestnych komunikáciách a v štátnej ceste. 

6.4 SO 04.4 ČERPACIE STANICE A MERNÁ ŠACHTA 

V rámci obce Veľké Kršteňany sú navrhnuté 2 čerpacie stanice opadavých vôd : 
 
Čerpacia stanica ČS 1 je atypická monolitická železobetónová šachta obdĺžnikového tvaru na ktorú 
nadväzuje suchá šachta pre osadenie merania prietoku na výtlačnom potrubí. Umiestnená je v zelenom 
páse na okraji areáli poľnohospodárskeho družstva. ČS 1 zabezpečuje prečerpanie všetkých 
odpadových vôd z obce Veľké Kršteňany do kanalizačnej siete mesta Partizánske. 
 
Čerpacia stanica bude budovaná v nezapaženej stavebnej jame so svahmi o sklone 1:1. Vzhľadom na 
hĺbku stavebnej jamy 6,15 m navrhujeme jej svahy v strede predeliť lavičkou šírky 1,0 m pre zvýšenie 
celkovej stability svahov výkopu. Na dno stavebnej jamy sa rozprestrie štrkové lôžko hr. 150 mm 
a podkladný betón C12/15 XO hr. 150 mm. Následne sa vybetónujú dno a steny čerpacej stanice zo 
železobetónu C16/20 X1. Hrúbka dna je 0,5 a hrúbka stien 0,4 m. Vnútorné pôdorysné rozmery šachty 
sú 4,8 x 5,0 m. Strop šachty tvorí železobetónová doska hrúbky 0,2 m osadená 0,5 m nad terénom.  Na 
vstup do šachty bude slúžiť otvor 600x600 m opatrený oceľovým poklopom. Na stenu šachty bude 
ukotvený nerezový rebrík z ocele tr. 17. Dno šachty sa vyspáduje smerom k čerpadlám. čerpadlá sa 
budú osádzať cez montážne otvory v strope o rozmeroch 1,2 x 0,6 m. 
 
Hneď za čerpacou šachtou bude na výtlaku  umiestnená suchá železobetónová šachta o vnútorných 
pôdorysných rozmeroch 3,8x2,4 m. V suchej šachte bude osadený indukčný prietokomer DN 100 a 
uzávery na každom výtlaku od jednotlivého čerpadla. Za uzávermi sa cez T-kus spoja oba výtlaky do 
spoločného, na ktorom bude osadený indukčný prietokomer. 
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Čerpacia stanica ČS 2 je navrhnutá z prefabrikovaných železobetónových skruží vnútorného priemeru 
1,6 m. Umiestnená je v miestnej komunikácii v južnej časti obce. Zabezpečuje prečerpanie 
odpadových vôd  zo stôk AC-2-1 a AC-2-2 ktoré do nej ústia do vyššie položenej stoky AC. 
 
Čerpacia stanica pozostáva z technologickej a stavebnej časti. Stavebná časť pozostáva z betónovej 
šachty vnútorného priemeru 1600 mm, hr. 205 mm – spúšťané železobetónové skruže výšky 2,0 a 1,0 
m. Dno šachty bude z monolitického betónu. Prefabrikovaná železobetónová kruhová zákrytová doska 
o polomere 2,2 m a hrúbke 0,2 m bude opatrená poklopom so vstupným otvorom slúžiacim zároveň 
ako montážny otvor pre čerpadlá. Nakoľko je šachta umiestnená v ceste bude poklopom uložený 
v úrovni cesty. Hneď za čerpacou šachtou bude na výtlačnom potrubím uzáver so zemnou súpravou. 
Za uzávermi sa oba potrubia spoja cez T-kus do spoločného výtlačného potrubia. 
 
Merná šachta 
Jedná sa o monolitickú alebo prefabrikovanú šachtu vhodných rozmerov. Rozdiel je v 
prefabrikovanom kanalizačnom dne, ktoré nebude vybavené kynetou. Dno sa vybetónuje až pri 
osádzaní merného Parshallovho žľabu. Plastový merný žľab sa osadzuje do nezatuhnutého betónu tak 
aby bola možná jeho presná polohovateľnosť podľa podmienok výrobcu. Hladina v žľabe bude 
snímané ultrazvukovou sondou prichytenou na konzole o stenu šachty.  

6.5 SO 04.5 PRÍPOJKY NN – ČERPACIE STANICE 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS : 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
ČS 1 22 
ČS 2 2 
MŠ 1 - 

 
ČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 44 kW Pp = 22 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,4 kW Pp = 0,4 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 22,4 kW 
 
Prípojka nn v rozvádzači trafostanice distribučného rozvodu nn.  
 
ČS2 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 4,0 kW Pp = 2,0 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 2,3 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
MŠ1 

Inštalovaný výkon: 
Meranie   Pi = 0,5 kW Pp = 0,5 kW (β=0,5) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 0,5 kW 
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Prípojka nn sa pripojí na distribučný rozvod nn v rozpojovacej istiacej skrini PRIS.   Prívod nn zo 
skrine RIS do rozvádzača RE je v káblovej ryhe súbežne s kanalizáciou.  

6.6 PS 04.1 ČERPACIE STANICE A MERNÁ ŠACHTA 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly, rozvádzače a príslušné vybavenie dispečingu.  
 
Merná šachta MŠ 1 
Jedná sa o mernú šachtu na meranie prietokov. V mernej šachte je osadený Parshallov merný žľab 
s ultrazvukovým snímačom hladiny na zabezpečenie kontinuálneho merania prietoku. Výstup zo 
snímača je prenášaný do velína ČOV.  
 
Suchá šachta s prietokomerom pri ČS 1 
Šachta slúži na osadenie indukčného prietokomeru. Do šachty budú zaústené obidva výtlaky čerpacej 
šachty na nich budú osadené montážne vložky, spätné klapky a uzávery (na každom potrubí). 
Následne sa potrubia spoja do spoločného výtlaku na ktorom bude osadený indukčný prietokomer. 
Výstup z prietokomeru je prenášaný do velína ČOV. 
 
Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

ČS 1 6,00 61,74 
ČS 2 6,00 5,85 

 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

ČS 1 áno - áno 
ČS 2 áno - - 

6.7 PS 04.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ A MAR, ASRTP 

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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7 KANALIZÁCIA MALÉ KRŠTENANY 

V súčasnosti je v obci Malé Kršteňany vybudovaná len dažďová kanalizácia, rodinné domy a ostatné 
objekty majú riešené odvádzanie odpadových vôd pomocou žúmp prípadne septikov. 
V rámci projektu  sa navrhuje vybudovanie splaškovej kanalizácie v rámci celej obce ako aj 
vybudovanie privádzača do mesta Partizánske, kde sa navrhovaná kanalizácia napojí na existujúcu 
splaškovú kanalizáciu. V rámci navrhovanej kanalizácie sa plánuje s vybudovaním troch čerpacích 
staníc, ktoré zabezpečia prečerpávanie odpadových vôd z nižšie položených miest na kótu odkiaľ budú 
odpadové vody odtekať gravitačne. 
 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 
 
SO 05.1 Privádzač Partizánske – Malé Kršteňany 
SO 05.2 Hlavná stoka A 
SO 05.3 Vedľajšie stoky 
SO 05.4 Čerpacie stanice a Merná šachta 
SO 05.5 Prípojky NN – Čerpacie stanice 
 
PS 05.1  Čerpacie stanice a Merná šachta 
PS 05.2  Elektrotechnologická časť a MaR, ASRTP  
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]

Malé Kršteňany SO 05 PE-M.Kršt. gravitačná 300 PP 595,10

      ČS1 výtlak 125 HDPE 229,51

    A gravitačná 300 Plast 1 545,78

    A ČS2 výtlak 125 HDPE 465,91

    A ČS3 výtlak 125 HDPE 17,37

    AA gravitačná 300 PP 190,52

    AB gravitačná 300 PP 713,88

    AC gravitačná 300 PP 111,98

    AD gravitačná 300 PP 342,31

    AD-1 gravitačná 300 PP 101,36

    AE gravitačná 300 PP 737,05

    AE-1 gravitačná 300 PP 331,68

    AE-2 gravitačná 300 PP 153,14

    AE-3 gravitačná 300 PP 128,97

    AF gravitačná 300 PP 305,90

    AG gravitačná 300 PP 111,95

Celkom gravitačná :           5 369,62

Celkom výtlak :           712,79
 
Počet čerpacích staníc:   3 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  134 ks 
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7.1 SO 05.1 PRIVÁDZAČ PARTIZÁNSKE – MALÉ KRŠTEŇANY 

Privádzač Partizánske – Malé Kršteňany bude zabezpečovať odvádzanie všetkých odpadových vôd 
z obce s následným napojením na existujúcu kanalizáciu mesta Partizánske. Privádzač bude 
vybudovaný z gravitačného plastového potrubia DN 300 a výtlačného potrubia HDPE 125.  
 
Privádzač začína v existujúcej šachte pod nemocnicou mesta Partizánske. Šachta je umiestnená 
v zelenom páse. Následne gravitačné potrubie pokračuje v zelenom páse popri nemocnici až po šachtu 
Š6, pričom 4-krát križuje príjazdové cesty do nemocnice a na priľahlé parkovisko. Od šachty Š6 
pokračuje trasa v miestnej komunikácii smerom do obce Malé Kršteňany. V poslednej šachte na 
gravitačnom potrubí Š18 sa zaúsťuje výtlačné potrubie HDPE 125 z čerpacej stanice ČS1, ktorá sa 
nachádza na nespevnenej ploche. Trasa výtlačného potrubie ide od lomového bodu V1 až po ČS1 
v súbehu s navrhovanou gravitačnou stokou AA. 

7.2 SO 05.2 HLAVNÁ STOKA „A“ 

Hlavná stoka A bude zaústená do navrhovanej čerpacej stanice ČS1. Gravitačná časť bude 
vybudovaná z plastového potrubia DN 300 a výtlačná časť z potrubia HDPE 125. Na hlavnej stoke je 
1 kalníková a 1 vzdušníková šachta na výtlačnom potrubí. Prečerpávanie odpadových vôd 
zabezpečujú dve navrhované čerpacie stanice a to ČS2 a ČS3. Obe čerpacie stanice sú umiestnené pod 
hrádzou rieky Nitra, buď v poľnej ceste (ČS2) alebo na nespevnenej ploche (ČS3). 
 
Hlavná stoka začína zaústením do navrhovanej ČS1. Následne pokračuje krátkym gravitačným  
úsekom v miestnej komunikácii po šachtu Š3, kde sa zaúsťuje výtlačné potrubie HDPE 125. Trasa 
výtlaku pokračuje v poľnej ceste popri rieke Nitra až po navrhovanú čerpaciu stanicu ČS2.  Od 
čerpacej stanice sa výtlak mení na gravitačné potrubie a vedie v poľnej ceste popri rieke Nitra až po 
šachtu Š27, kde sa zaúsťuje krátke výtlačné potrubie z navrhovanej ČS3. Čerpacia stanica sa nachádza 
v blízkosti štátnej cesty III/064 072. Následne od ČS3 pokračuje gravitačné potrubie, ktoré križuje 
predmetnú štátnu cestu. Križovanie bude vykonané pretláčaním a uložením potrubia kanalizácie do 
oceľovej chráničky. Po skrižovaní štátnej cesty trasa stále pokračuje popri rieke Nitra až po šachtu 
Š43, kde sa odkláňa severovýchodným smerom na koniec obce, pričom raz križuje miestnu 
komunikáciu. Križovanie sa vykoná prekopaním na dva zábery, s tým, že ostane jeden pruh prejazdný. 
 
Na hlavnej stoke A je navrhnutá jedna vzdušníková šachta, pomocou ktorej bude zabezpečované 
odvzdušňovanie tlakového potrubia. Šachta sa umiestni v najvyššom bode výtlačného potrubia. Šachta 
je navrhnutá z prefabrikovaných kanalizačných skruží DN 1000. V nej budú osadené príslušné 
armatúry a obsypané štrkopieskom. Dno šachty sa vybetónuje betónom hr. 100 mm. V šachte bude 
osadený automatický odvzdušňovací ventil a ovládacie tyče podzemných uzáverov. Pri šachte je 
z každej stany na výtlačnom potrubí  uzáver so zemnou súpravou. Vrchná hrana šachty sa bude 
nachádzať 0,1 - 0,5 m nad terénom pri umiestnení v zelenom páse alebo poli alebo bude v úrovni 
terénu pri umiestnení v komunikácii a spevnenej ploche. 
 
V rámci výstavby výtlačného potrubia, na hlavnej stoke A, bude vybudovaná jedna kalníková šachta. 
Šachta je navrhnutá z prefabrikovaných kanalizačných skruží DN 1000. V nej budú osadené príslušné 
armatúry a obsypané štrkopieskom. Dno šachty sa vybetónuje betónom hr. 100 mm. V šachte bude 
osadená preplachovacia súprava, ktorá bude na výtlačné potrubie napojená zospodu cez dve 90° 
pätkové kolená. Kalníková šachta bude umiestnená v najnižšom bode na privádzači a bude slúžiť na 
preplachovanie potrubia a odstraňovanie usadenín. Pri šachte je z každej stany na výtlačnom potrubí  
uzáver so zemnou súpravou. Vrchná hrana šachty sa bude nachádzať 0,1 - 0,5 m nad terénom pri 
umiestnení v zelenom páse alebo poli alebo bude v úrovni terénu pri umiestnení v komunikácii 
a spevnenej ploche. 
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7.3 SO 05.3 VEDĽAJŠIE STOKY 

Vedľajšie stoky zabezpečujú odvádzanie odpadových vôd z jednotlivých ulíc do hlavnej stoky A. 
Trasy potrubí sú v prevažnej miere navrhnuté v miestnych komunikáciách obce, prípadne 
v chodníkoch alebo v zelených pásoch.  

7.4 SO 05.4 ČERPACIE STANICE A MERNÁ ŠACHTA 

V rámci obce Malé Kršteňany sú navrhnuté 3 čerpacie stanice: 
 
Čerpacie stanice typu 2 sú navrhnuté z prefabrikovaných železobetónových skruží vnútorného 
priemeru 2,2. Čerpacie stanice sú umiestnené  buď v nespevnenej ploche (ČS1 a ČS3) alebo v poľnej 
ceste (ČS2). Poklopy budú z oceľového ryhovaného plechu.Hneď za čerpacou šachtou bude na 
výtlačnom potrubím uzáver so zemnou súpravou. Za uzávermi sa oba potrubia spoja cez T-kus do 
spoločného výtlačného potrubia. 
 
Merná šachta 
Jedná sa o monolitickú alebo prefabrikovanú šachtu vhodných rozmerov. Rozdiel je v 
prefabrikovanom kanalizačnom dne, ktoré nebude vybavené kynetou. Dno sa vybetónuje až pri 
osádzaní merného Parshallovho žľabu. Plastový merný žľab sa osadzuje do nezatuhnutého betónu tak 
aby bola možná jeho presná polohovateľnosť podľa podmienok výrobcu. Hladina v žľabe bude 
snímané ultrazvukovou sondou prichytenou na konzole o stenu šachty.  

7.5 SO 05.5 PRÍPOJKY NN – ČERPACIE STANICE 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS : 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla 

/sondy  
(kW) 

ČS 1 4,4 
ČS 2 7,4 
ČS 3 4,7 
MŠ 1 0,5 

 
ČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 8,8 kW Pp = 4,4 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,4 kW Pp = 0,4 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 4,8 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS2 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 14,8 kW Pp = 7,4 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,4 kW Pp = 0,4 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 7,8 kW 
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Prípojka nn sa pripojí v skrini RIS na káblový distribučný rozvod nn, kde je vývod energetického 
zdroja MVE Malé Kršteňany. Taktiež je potrebný súhlas majiteľa elektrárne, pretože skriňa RIS sa 
nachádza na jeho pozemku. Prívod nn zo skrine RIS do rozvádzača RE je v chráničke v káblovej ryhe.  
 
ČS3 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 9,4 kW Pp = 4,7 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,4 kW Pp = 0,4 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 5,1 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
MŠ1 

Inštalovaný výkon: 
Meranie   Pi = 0,5 kW Pp = 0,5 kW (β=0,5) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 0,5 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí na distribučný rozvod nn v rozpojovacej istiacej skrini RIS. 

7.6 PS 05.1 ČERPACIE STANICE A MERNÁ ŠACHTA 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly, rozvádzače a príslušné vybavenie dispečingu.  
 
Merná šachta MŠ 1 
Jedná sa o mernú šachtu na meranie prietokov. V mernej šachte je osadený Parshallov merný žľab 
s ultrazvukovým snímačom hladiny na zabezpečenie kontinuálneho merania prietoku. Výstup zo 
snímača je prenášaný do velína ČOV.  
 
Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

ČS 1 7,0 9,50 
ČS 2 7,0 16,10 
ČS 3 7,0 6,61 

 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

ČS 1 áno - - 
ČS 2 áno - - 
ČS 3 áno - - 

7.7 PS 05.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ A MAR, ASRTP 

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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8 KANALIZÁCIA PAŽIŤ 

V súčasnosti je v obci Pažiť vybudovaná len dažďová kanalizácia,  rodinné domy a ostatné objekt 
majú riešené odvádzanie odpadových vôd pomocou žúmp prípadne septikov. 
 
V rámci projektu sa navrhuje vybudovanie splaškovej kanalizácie v rámci celej obce ako aj 
vybudovanie privádzača do obce Malé Kršteňany, ktorý bude napojený na kanalizáciu plánovanú 
v rámci tohto projektu. V rámci navrhovanej kanalizácie sa plánuje s vybudovaním jednej čerpacej 
stanice, ktorá zabezpečí prečerpávanie odpadových vôd z nižšie položeného miesta na kótu odkiaľ 
budú odpadové vody odtekať gravitačne. 
 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 
 
SO 06.1 Privádzač Malé Kršteňany - Pažiť 
SO 06.2 Hlavná stoka A 
SO 06.3 Vedľajšie stoky 
SO 06.4 Čerpacie stanice a Merná šachta 
SO 06.5 Prípojky NN – Čerpacie stanice 
SO 06.6 Preložky inžinierskych sietí 
 
PS 06.1  Čerpacie stanice a Merná šachta 
PS 06.2  Elektrotechnologická časť a MaR, ASRTP  
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]

Pažiť SO 06 M.K.-Pažiť gravitačná 300 PP 403,98

      ČS1 výtlak 110 HDPE 3,00

    A gravitačná 300 PP 810,33

    AA gravitačná 300 PP 764,54

    AA-1 gravitačná 300 PP 128,50

    AA-2 gravitačná 300 PP 422,73

    AA-2-1 gravitačná 300 PP 84,45

    AA-3 gravitačná 300 PP 117,05

    AB gravitačná 300 PP 265,11

Celkom gravitačná :     gravitačná     2 996,69

Celkom výtlak :     tlaková     3,00
 
Počet čerpacích staníc:   1 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  131 ks 
 
Križovanie s vodným tokom 
V rámci výstavby dôjde ku križovaniu rieky Nitra privádzačom Malé Kršteňany – Pažiť, vodných 
tokov Drahožica hlavnou stokou A a Pažiťský potok stokou AB. Križovanie rieky Nitra bude 
vykonané mikrotunelovaním ako bolo popísané v SO 06.1 Privádzač Malé Kršťeňany – Pažiť. 
Križovanie Drahožnice a Pažiťského potoka bude vykonané prekopaním pričom kanalizačné potrubie 
DN 300 bude uložené do oceľovej chráničky d 630x8 mm, ktorá bude pod dnom s presahom 1 m na 
každú stranu obetónované. Rozmery obetónovania sú 800x800 mm. Dĺžka chráničky v prípade 
križovania Drahožice je 20,0 m v prípade Pažiťského potoka 14,6 m. Obetónovanie je v prvom 
prípade na dĺžke 6,7 m a v druhom prípade na dĺžke 3,0 m. 
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Aby sa zabezpečila práca v suchom prostredí vybudujú sa vzájomnej vzdialenosti cca 15 m zemné 
hrádzky. Vody sa týmto úsekom prevedú pomocou oceľovej rúry DN 500, prípadne podľa prietoku 
v potoku. Svahy a dno budú vyspravené kamennou nahádzkou prípadne kamennou rovnaninou.  

8.1 SO 06.1 PRIVÁDZAČ MALÉ KRŠTEŇANY - PAŽIŤ 

Privádzač Malé Kršťeňany – Pažiť bude zabezpečovať odvádzanie všetkých odpadových vôd z obce 
s následným napojením na plánovanú kanalizáciu v obci Malé Kršteňany. Privádzač bude vybudovaný 
z plastového potrubia DN 300 a potrubia HDPE 110.  
 
Privádzač začína v šachte plánovanej kanalizácie obce Malé Kršťeňany. Šachta je umiestnená 
v zelenom páse za riekou Nitra. Následne potrubie križuje rieku Nitra. Križovanie vodného toku bude 
vykonané mikrotunelovaní pričom bude popod vodný tok  pretláčaná oceľová chránička d 630x8 mm, 
do ktorej bude vtiahnuté kanalizačné potrubie. Dĺžka chráničky je 72,8 m.  
 
Po skrižovaní je trasa privádzača vedená v poli popri štátnej ceste III/064 072, do ktorej telesa 
následne v malej miere zasahuje. Pred zmenou trasy a vedením v telese cesty dôjde ku križovaniu 
s vysokotlakovým plynovým potrubím. Okolo VTL plynovodu je určené ochranné a bezpečnostné 
pásmo 4 m na každú stranu od osi plynovodu. Zemné práce sa v tomto pásme budú vykonávať len 
ručne. Plynovod bude v mieste križovania s privádzačom uložený do PVC chráničky, ktorá bude 
rozpolená, obopne sa ňou plynovodné potrubie a následne bude zvarená. Navrhovaná dĺžka chráničky 
je 8 m a DN sa rovná priemeru VTL potrubia + 200 mm. 
 
Následne po vedení v štátnej ceste je trasa vedená v zelenom páse a križuje poľnú cestu. Do poslednej 
šachty je zaústené výtlačné potrubie, cez ktoré sú tlačené odpadové vody z ČS 1 do privádzača. 
V predposlednej šachte privádzača (Š9) bude pomocou Parshallovho žľabu mernej sondy zabezpečené 
meranie prietoku. 

8.2 SO 06.2 HLAVNÁ STOKA „A“ 

Hlavná stoka A bude vybudovaná z plastového potrubia DN 300 na celej svojej dĺžke bude 
prevádzkovaná ako gravitačná kanalizácia.  
 
Hlavná stoka začína zaústením do čerpacej stanice ČS 1. Následne križuje vodný tok Drahožica a  
pokračuje v zelenom páse popri štátnej ceste III/064 072. Ďalej je vedená v strede jazdného pruhu tejto 
štátnej cesty a pokračuje v telese miestnej komunikácie. Stoka je ukončená na miestnej komunikácii 
pri poslednom rodinnom dome pred železničným priecestím.   

8.3 SO 06.3 VEDĽAJŠIE STOKY 

Vedľajšie stoky zabezpečujú odvádzanie odpadových vôd z jednotlivých ulíc do hlavnej stoky A. 
Trasy potrubí sú v prevažnej miere navrhnuté v miestnych a štátnych komunikáciách, prípadne 
v chodníkoch alebo v zelených pásoch.  

8.4 SO 06.4 ČERPACIE STANICE A MERNÁ ŠACHTA 

V rámci obce Pažiť je navrhnutá jedna čerpacia stanica ČS 1. 
 
Čerpacia stanica ČS 1 typu 2 je navrhnutá z prefabrikovaných železobetónových skruží vnútorného 
priemeru 2,2 m. Umiestnená je v zelenom páse vedľa štátnej cesty I/64. Zabezpečuje prečerpanie 
odpadových vôd  privádzaných hlavnou stokou A z celej obce. Čerpacia stanica bude vybudovaná 
v zelenom páse a poklop sa bude nachádzať 25 cm nad terénom. Hneď za čerpacou šachtou bude na 
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výtlačnom potrubím uzáver so zemnou súpravou. Za uzávermi sa oba potrubia spoja cez T-kus do 
spoločného výtlačného potrubia. 
 
Merná šachta 
V  šachte Š9 na privádzači Malé Kršteňany – Pažiť bude vybudované zariadenie na meranie 
odpadových vôd. Jedná sa o monolitickú alebo prefabrikovanú šachtu vhodných rozmerov. Rozdiel je 
v prefabrikovanom kanalizačnom dne, ktoré nebude vybavené kynetou. Dno sa vybetónuje až pri 
osádzaní merného Parshallovho žľabu. Plastový merný žľab sa osadzuje do nezatuhnutého betónu tak 
aby bola možná jeho presná polohovateľnosť podľa podmienok výrobcu. Hladina v žľabe bude 
snímané ultrazvukovou sondou prichytenou na konzole o stenu šachty.  
 

8.5 SO 06.5 PRÍPOJKY NN – ČERPACIE STANICE 

Prípojka pre ČS1 a MŠ bude jednotná s jedným meraním a rozvádzačom, keďže obidva objekty sú 
umiestnené blízko seba.  
 
Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS : 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
ČS 1 3,1 

 

ČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 6,2 kW Pp = 3,1 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 3,4 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
MŠ1 

Merná šachta bude napojená na elektrickú energiu prepojením z ČS1, nakoľko MŠ je umiestnená 
v tesnej blízkosti ČS 1. 

8.6 SO 06.6 PRELOŽKY INŽINIERSKYCH SIETÍ 

V prípade budovania stoka AA-1 bude potrebné vykonať preložku potrubia dažďovej kanalizácie. 
Preložka je potrebná z dôvodu nemožnosti umiestnenia navrhovanej kanalizácie pre vybudované 
inžinierske siete – dažďová kanalizácia, plynovod a vodovod. Preložka dažďovej kanalizácie bude 
vykonaná na dĺžke 180,5 m, pričom pôvodné potrubie a 3 kanalizačné šachty budú vybrané a na novej 
trase budú umiestnené 3 nové kanalizačné šachty a plastové potrubie DN 300. Z dôvodu, že 
vybudované šachty majú v súčasnosti hĺbku len 0,5-0,7 m a potreby dodržania pôvodnej nivelety budú 
nové šachty vyskladané z monolitického dna s potrebnou výškou, zákrytovej dosky a cestného 
poklopu. Na kanalizáciu budú napojené existujúce prípojky z uličných vpustí a z rodinných domov. 
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8.7 PS 06.1 ČERPACIE STANICE  

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly, rozvádzače a príslušné vybavenie dispečingu.  
 
Merná šachta MŠ 1 
Jedná sa o mernú šachtu na meranie prietokov. V mernej šachte je osadený Parshallov merný žľab 
s ultrazvukovým snímačom hladiny na zabezpečenie kontinuálneho merania prietoku. Výstup zo 
snímača je prenášaný do velína ČOV.  
 
Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

ČS 1 6,0 5,16 
 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

ČS1 áno - - 

8.8 PS 06.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ A MAR, ASRTP 

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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9 KANALIZÁCIA KOLAČNO 

V súčasnosti nie je v obci Kolačno vybudovaná žiadna kanalizácia, rodinné domy a ostatné objekt 
majú riešené odvádzanie odpadových vôd pomocou žúmp prípadne septikov. 
 
V rámci projektu sa navrhuje vybudovanie splaškovej kanalizácie v rámci celej obce ako aj 
vybudovanie privádzača do obce Veľké Kršteňany, ktorý bude napojený na kanalizáciu plánovanú 
v rámci tohto projektu. V rámci navrhovanej kanalizácie sa plánuje s vybudovaním jednej čerpacej 
stanice, ktorá zabezpečí prečerpávanie odpadových z nižšie položeného miesta na kótu odkiaľ budú 
odpadové vody odtekať gravitačne. 
 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 
 
SO 07.1 Privádzač Kolačno – Veľké Uherce 
SO 07.2 Hlavná stoka A 
SO 07.3 Vedľajšie stoky 
SO 07.4 Čerpacie stanice 
SO 07.6 Prípojky NN – Čerpacie stanice 
 
PS 07.1  Čerpacie stanice 
PS 07.2  Elektrotechnologická časť a MaR, ASRTP  
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]

Kolačno SO 07 Kol.-Veľ.Uh. gravitačná 300 PP 114,58

    A gravitačná 300 PP 1 587,24

    AA gravitačná 300 PP 885,97

    AA-1 gravitačná 300 PP 143,64

    AB gravitačná 300 PP 867,13

    AB-1 gravitačná 300 PP 128,71

    AB-2 gravitačná 300 PP 92,00

    AC gravitačná 300 PP 312,54

      ČS2 výtlak 110 HDPE 254,56

    AC-1 gravitačná 300 PP 242,52

    AC-1-1 gravitačná 300 PP 119,79

    AC-2 gravitačná 300 PP 150,68

    AC-3 gravitačná 300 PP 113,36

    AC-4 gravitačná 300 PP 77,22

    AD gravitačná 300 PP 84,43

    AE gravitačná 300 PP 29,96

      ČS1 výtlak 110 HDPE 96,11

Celkom gravitačná :           4 949,77

Celkom výtlak :           350,67
 
Počet čerpacích staníc:   2 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  280 ks 
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Križovanie s vodným tokom 
Pri budovaní kanalizácie dôjde ku križovaniu Kolačianskeho, Vracovského a dvoch bezmenných 
tokov potoka gravitačným potrubím DN 300, ktoré bude uložené do oceľovej chráničky d 630x8 mm 
a d250 x 8 mm. Navrhnutá celková dĺžka chráničiek  je d630 mm 79,3 m, d250 mm 15,6 mm pričom 
budú zabezpečovať ochranu potrubia mieste križovania s vodným tokom ako aj v mieste križovania 
s miestnou komunikáciou vedúcou popri vodného toku. Chráničky budú pod dnom na obetónované. 
Rozmery obetónovania sú 500x500 mm. Aby sa zabezpečila práca v suchom prostredí vybudujú sa 
vzájomnej vzdialenosti 4-10 m zemné hrádzky. Vody sa týmto úsekom prevedie pomocou oceľovej 
rúry DN 500 prípadne podľa prietoku v potoku. Svahy a dno budú vyspravené kamennou nahádzakou 
prípadne kamennou rovnaninou.  

9.1 SO 07.1 PRIVÁDZAČ KOLAČNO – VEĽKÉ UHERCE 

Privádzač Kolačno – Veľké Uherce bude zabezpečovať odvádzanie všetkých odpadových vôd z obce 
s následným napojením na plánovanú kanalizáciu v obci Veľké Uherce. Privádzač bude vybudovaný 
z plastového potrubia DN 300. 
 
Privádzač začína v šachte Š26 plánovanej kanalizácie obce Veľké Uherce. Šachta je umiestnená 
v miestnej komunikácii, v šachte je zároveň inštalované zariadenie na monitorovanie prietoku 
odpadových vôd (pozri SO 08 Veľké Uherce).   
 
Privádzač následne prechádza do zeleného pásu vedľa komunikácie a križuje súkromný pozemok na 
hranici extravilánu. Uvedený pozemok počas spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie 
nemal charakter záhrady ako v súčasnosti ale lúky, ktorá patrila mimo zastavané územie obce. 
Vzhľadom na zmenu charakteru pozemku požadujeme na úseku cez rozmiestnenie kanalizačných 
šachiet vo väčšej ako normou predpísanej vzdialenosti a to na dĺžku 64 m. Šachty č. 1 a 2 sú 
navrhované až za hranicami pozemku. alternatívne vedenie trasy tak aby nezasahovalo do pozemku 
v území nie je možné bez dodatočného návrhu ďalšej ČS. Privádzač končí v šachte č.3 kde sa napájajú 
stoky A a AA.  

9.2 SO 07.2 HLAVNÁ STOKA „A“ 

Hlavná stoka je v celej svojej dĺžke vybudovaná z plastového  DN 300 mm. Celý úsek je gravitačný 
a zaúsťuje sa do privádzača SO 07.1.  
 
Potrubie sa napája do šachty č.3 na SO 07.1, pokračuje križovaním Vracovského potoka, ktoré bude 
realizované prekopaním s vybudovaním ochranných hrádzok pre prevedenie prietoku v toku. Potrubie 
bude uložene do oceľovej chráničky d630x8 mm a obetónované. Miesto križovania bude uvedené do 
pôvodného stavu s opevnením brehov vo vzdialenosti podľa vyjadrenia správcu toku. Potrubie je 
následne vedené v súbehu s Kolačianskym potokom v čiastočne poľnohospodársky obhospodarovanej 
pôde. Hĺbka uloženie potrubia v tomto úseku je ovplyvnená napojením stoky AB, ktorá pre zaústením 
križuje vodný tok a tým sa jej niveleta výrazne zahlbuje. Po obídení ihriska prechádza trasa do 
nespevnenej miestnej komunikácie. V napojení komunikácie na štátnu cestu III. triedy č. 511 001. 
Križovanie je riešené pretlakom, kde štartovacia jama rozmerov 4x2 m bude umiestnená v telese 
miestnej komunikácie a cieľová 1,5 x 1,5 m vo výkope ryhy v telese cesty. V mieste cieľovej jamy, 
bude po realizovaní pretlaku umiestnená šachta. Trasa pokračuje v osi jazdného pruhu v štátnej ceste 
podľa požiadaviek správcu na umiestnenie trasy. Náročné na realizáciu v tomto úseku bude napájanie 
domových prípojok z nehnuteľností umiestnených na opačnej strane komunikácie. Podľa požiadaviek 
správcu by mali byť realizované pretlakom, avšak pri ich počte a hustote je to neekonomické, otázne 
je aj umiestnenie samotných štartovacích jám vzhľadom na stiesnené pomery v chodníku kde sa 
nachádzajú inžinierske siete. Jediné možné miesto je na súkromných pozemkoch dotknutých 
nehnuteľnosti, čo je závislé od súhlasu na realizáciu. Jednou z možností je aj združovanie avšak nie na 
dlhých úsekoch. Ako najvhodnejšie riešenie sa javí napájanie prípojok prekopom a následným znovu 
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opravením vozovky. Hlavná trasa križuje komunikáciu ešte v úseku medzi šachtami Š 25 a Š26, 
križovanie je navrhované pretlakom, štartovacia jama bude umiestnená v čiastočne v krajnici 
komunikácie a cieľová vo výkope, kde sa po realizácii pretlaku osadí šachta č.26. Potrubie bude 
uložene v chráničke d630 x8 mm na klzných objímkach.  

9.3 SO 07.3 VEDĽAJŠIE STOKY 

Vedľajšie stoky zabezpečujú odvádzanie odpadových vôd z jednotlivých uličných pásov do hlavnej 
stoky A.  Hlavnú kostru vedľajších stôk tvoria stoky AA, AB a AC.  
 
Stoka AA sa napája na hlavnú stoku A a zároveň aj na privádzač v mieste šachty Š 3. Od uvedené 
miesta prechádza v poľnohospodárskej pôde pozdĺž Vracovského potoka smerom k uličnej zástavbe. 
Na trase križuje bezmenný prítok Vracovského potoka, a pokračuje v zelenom páse popri zástavbe, 
cca od Š54 je trasa vedená v miestnej komunikácii. Vzhľadom na priestorové usporiadanie 
existujúcich inžinierskych sietí je nutné pri výstavbe rátať s ich blízkosťou a pri manipulácii 
s výkopovými mechanizmami byť maximálne ostražitý. V šachte Š 62 sa do stoky napája vedľajšia 
vetva AA-1. V úseku od šachty 55 po 62 sú na druhej strane vodného toku rozostavané novostavby 
rodinných domov, predpokladáme, že uvedené stavby majú vo vydanom SP predpísanú likvidáciu 
odpadových vôd. V návrhu sme ratali s ich napojením, preto v prípade, že sa nebudú napájať ani 
ostatné nehnuteľnosti, ktoré tam budú vybudované, je možné niveletu potrubia zodvihnúť cca o 1,0 m.   
 
Stoka AB je navrhovaná ako odbočenie z hlavnej stoky A, ktorú ovplyvňuje niveletou zaústenia. Trasa 
pred napojením križuje vodný tok Kolačiansky potok. Križovanie bude realizované prekopaním 
v zmysle dole uvedeného postupu prác. Trasa ďalej pokračuje k zástavbe popri záhradách smerom 
k štátnej ceste III. triedy č. 511 001 a následnej v nej v zmysle požiadaviek správcu v osi komunikácie. 
Navrhované križovanie bude vzhľadom na malú vzdialenosť medzi šachtami realizované prekopom na 
dva zábery, tak aby počas výstavby bol prejazdný jeden jazdný pruh. V štátnej ceste je trasa vedená až 
po križovatku pri materskej škôlke, kde prechádza do telesa miestnej komunikácie. Zvyšok trasy je 
vedený v jej telese okrem križovania Bezmenného vodného toku, kde sa vychýli do zeleného pásu 
mimo mostný objekt. Pri realizácii križovania je potrebné postupovať s opatrnosťou v blízkosti trasy 
sa nachádza vodovod a podzemný oznamovací kábel. Stoka AB ma odbočenia AB-1 a AB -2.  
 
Stoka AC je navrhovaná z dvoch úsekov. Prvý úsek tvorí výtlačné potrubie, ktoré zabezpečuje 
transport odpadových vôd do stoky AB z navrhovanej čerpacej stanice ČS 2. Do nej sú zaústené vody 
z gravitačného úseku stoky. Výtlačné potrubie je navrhnuté v súbehu so stokou AC-1, v spoločnej 
ryhe. ČS 2 bola navrhnutá z nepriechodnosti úseku popri Kolačianskym potoku z majetkoprávnych 
dôvodov. Tesne za ČS sa do stoky zaúsťuje AC-1 a AC-2. Za napojením stoky AC-2 je navrhované 
križovanie pretlakom, kde štartovacia jama bude umiestnená v miestnej komunikácii a cieľová 
v mieste osadenia Š 136. Úsek od uvedenej šachty po Š 137 a s pokračovaním AC-3 je vedený 
v súbehu s prekrytým korytom Kolačianskeho potoka v rámových priepustoch, preto napojenie 
nehnuteľností za potokom, bude problematické. Z uvedené dôvodu sme navrhli zníženie nivelety 
potrubia na úroveň -3,0m pod úroveň terénu, pri uvedenej hĺbke je predpoklad možnosti zaústenia. 
pokiaľ by sa nehnuteľnosti prepájali ponad konštrukciu prekrytia je možné niveletu zodvihnúť vyššie. 
Pripojenia na stoku AC sú AC-1, AC-1-1, AC2-, AC-3 a AC-4. Posledne menovaná prechádza cez 
negatívnu terénu depresiu preto pri jej zaústení musela byť niveleta stoky AC výrazne znížená. 
 
Stoka AD odvádza vody z uličného pásu nadväzujúceho na hlavnuú komunikačnú trasu štátnu cestu 
III. triedy. Napojenie stoky na stoku A bude prevedené pretlakom, ked štartovacia jama bude 
umiestnená v ulici miestnej komunikácie a cieľová v mieste výkopu ryhy hlavnej stoky A.  
 
Stoka AE, odvádza odpadové vody z krátkej uličky, kde sa nachádzajú 3 nehnuteľnosti. Potrubie je 
zaústené do čerpacej stanice, ktorá transportuje odpodové vody cez výtlačné potrubie D110 mm do 
šachty 42 na hlavnej stoke A.  
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9.4 SO 07.4 ČERPACIE STANICE  

V rámci obce Kolačno sú navrhnuté 2 čerpacie stanice odpadových vôd : 
 
Na navrhovanej kanalizácii budú vybudované čerpacie stanice typu 1, t.j. priemer skruže je 1600 mm. 
 
Čerpacie stanice typu 1 sú navrhnuté z prefabrikovaných železobetónových skruží vnútorného 
priemeru 1,6 m. Čerpacia stanica je umiestnená v miestnej komunikácii, to znamená, že vstupný 
poklop bude umiestnený zarovno s povrchom vozovky a s nosnosťou do 40t. Na výtlačnom potrubí z 
ČS hneď za čerpacou šachtou bude osadený uzáver so zemnou súpravou. Za uzávermi sa oba potrubia 
spoja cez T-kus do spoločného výtlačného potrubia. 

9.5 SO 07.5 PRÍPOJKY NN – ČERPACIE STANICE 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS : 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
ČS 1 3,1 
ČS 2 4,4 

 
ČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 6,2 kW Pp = 3,1 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 3,4 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS2 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 8,8 kW Pp = 4,4 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 4,7kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  

9.6 PS 07.1 ČERPACIE STANICE  

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly, rozvádzače a príslušné vybavenie dispečingu.  
 
Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú dvoma plavákovými sondami 
ktoré budú signalizovať havarijnú a vypínaciu hladinu. Priebežná hladina bude snímaná ultrazvukovou 
sondou. Údaje budú prenášané rádiovo na dispečing.  
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Kapacitné údaje o čerpacích staniciach: 

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

ČS 1 6,0 8,02 
ČS 2 6,0 9,81 

 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

ČS 1 áno - - 
ČS 2 áno - - 

9.7 PS 07.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ A MAR, ASRTP 

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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10 KANALIZÁCIA VEĽKÉ UHERCE 

V súčasnosti je v obci Veľké Uherce existujúca splašková kanalizácia v menšom rozsahu a  dažďová 
kanalizácia. Na splaškovej kanalizácii je vybudovaná jedna čerpacia stanica. Rodinné domy a ostatné 
objekty, ktoré nie sú napojené na už existujúcu kanalizáciu majú riešené odvádzanie odpadových vôd 
pomocou žúmp prípadne septikov. 
V rámci projektu  sa navrhuje dobudovanie splaškovej kanalizácie v rámci celej obce ako aj 
vybudovanie privádzača do obce Malé Uherce, ktorý bude napojený na plánovanú kanalizáciu v rámci 
tohto projektu. V rámci navrhovanej kanalizácie sa plánuje s vybudovaním štyroch čerpacích staníc, 
ktoré zabezpečia prečerpávanie odpadových vôd z nižšie položených miest na kótu odkiaľ budú 
odpadové vody odtekať gravitačne. 
 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 
 
SO 08.1 Privádzač Malé Uherce – Veľké Uherce 
SO 08.2 Hlavná stoka A 
SO 08.3 Vedľajšie stoky 
SO 08.4 Čerpacie stanice a Merná šachta 
SO 08.5 Prípojky NN – Čerpacie stanice 
 
PS 08.1  Čerpacie stanice a Merná šachta 
PS 08.2  Elektrotechnologická časť a MaR, ASRTP 
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]

Veľké Uherce SO 08 M.Uh.-V.Uh. gravitačná 300 PP 1 613,75

      ČS1 výtlak 180 HDPE 1 129,76

      ČS2 výtlak 180 HDPE 714,05

    AE-1 gravitačná 300 PP 85,59

    AE gravitačná 300 PP 315,03

    AG gravitačná 300 PP 337,43

    AG-1 gravitačná 300 PP 78,33

    AG-2 gravitačná 300 PP 138,19

    A gravitačná 300 PP 858,25

      ČS3 výtlak 160 HDPE 5,40

    AJ gravitačná 300 PP 140,35

    AJ-1 gravitačná 300 PP 74,10

    AN gravitačná 300 PP 254,93

      ČS4 výtlak 110 HDPE 36,95

    AM gravitačná 300 PP 460,24

    AM-1 gravitačná 300 PP 106,75

    AL gravitačná 300 PP 345,58

    AL-1 gravitačná 300 PP 24,00

    AK gravitačná 300 PP 1 119,94

    AK-1 gravitačná 300 PP 238,43

    AK-2 gravitačná 300 PP 377,05

    AK-2-1 gravitačná 300 PP 99,94
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    AK3 gravitačná 300 PP 106,02

    AK4 gravitačná 300 PP 64,54

    AK5 gravitačná 300 PP 79,38

    AH gravitačná 300 PP 242,72

      ČS exist. 110 HDPE 36,91

Celkom gravitačná :   Suma:       7 160,54

Celkom výtlak :           1 923,06
 
Počet čerpacích staníc:   5 ks, z toho 1 existujúca 
Počet kanalizačných prípojok:  319 ks 
 
Križovanie s vodným tokom 
V rámci výstavby dôjde ku križovaniu miestnych vodných tokov Drahožica a Kolačiansky potok. 
Drahožica bude križovaná v jednom prípade výtlačným potrubím privádzača Malé Uherce – Veľké 
Uherce a v druhom prípade gravitačným potrubím stoky AJ. Kolačiansky potok budú 2-krát križovať 
gravitačné stoky a to A a AN. Križovania budú vykonané prekopaním pričom kanalizačné potrubie 
DN 300 (prípadne HDPE 180) bude uložené do oceľovej chráničky d 630x8 mm (prípadne HDPE 
chráničky d 400x36,3 mm), ktorá bude pod dnom s presahom 1 m na každú stranu obetónovaná. 
Rozmery obetónovaniam sú 800x800 mm. Dĺžky chráničiek v prípade križovania potoku Drahožica sú 
14,80 m (oceľ) a 15,80 m (HDPE) a dĺžky obetónovania sú 4,10 m a 6,40 m. V prípade Kolačianskeho 
potoka sú dĺžky oceľových chráničiek 20,5 m (stoka A) a 19,0 m (stoka AN). Obetónovanie je 
v prvom prípade na dĺžke 5,75 m a v druhom prípade na dĺžke 5,8 m. 
 
Aby sa zabezpečila práca v suchom prostredí vybudujú sa vo vzájomnej vzdialenosti cca 15 m 
ochranné prehradenia. Voda sa týmto úsekom prevedie pomocou oceľovej rúry DN 500 prípadne 
väčšou podľa veľkosti aktuálneho prietoku. Svahy a dno budú vyspravené kamennou nahádzkou 
prípadne kamennou rovnaninou.  

10.1 SO 08.1 PRIVÁDZAČ MALÉ UHERCE – VEĽKÉ UHERCE 

Privádzač Malé Uherce – Veľké Uherce bude zabezpečovať odvádzanie všetkých odpadových vôd 
z obce s následným napojením na plánovanú kanalizáciu v obci Malé Uherce. Privádzač bude 
vybudovaný z gravitačného plastového potrubia DN 300 a výtlačného potrubia HDPE 180. Na 
výtlačnej časti je 10 šácht, z toho 3 preplachovacie, 3 vzdušníkové a 4 kalníkové. 
 
Privádzač začína v šachte plánovanej kanalizácie obce Malé Uherce. Šachta je umiestnená v zelenom 
páse pri štátnej ceste I/64 Nitra - Prievidza. Následne výtlačné potrubie pokračuje v zelenom páse 
popri štátnej ceste I/64 až do plánovanej čerpacej stanice ČS1, pričom raz križuje poľnú cestu. Po celej 
trase ide potrubie v súbehu s dvoma oznamovacími vedeniami. Pred čerpacou stanicou je umiestnený 
objekt suchej komory, kde je navrhované meranie odvádzaných odpadových vôd z obce veľké Uherce 
cez indukčný prietokomer. Od čerpacej stanice pokračuje privádzač gravitačným potrubím, popri 
štátnej ceste I/64 až po križovatku so štátnou cestou II/511, kde sa trasa lomí smerom k obci Veľké 
Uherce. Trasa vedie v poli až po šachtu Š36, kde privádzač prechádza do komunikácie. V koncovej 
šachte Š44 sa gravitačné potrubie mení na výtlačné a trasa privádzača pokračuje smerom do obce až 
po lomový bod V11, kde sa lomí a križuje štátnu cestu II/511. Križovanie bude vykonané pretláčaním 
a uložením potrubia kanalizácie do oceľovej chráničky. Ďalej trasa vedie popri rigole, raz ho križuje, 
smerom k vodnému toku Drahožica. Križovanie vodného toku sa vykoná prekopaním a uložením 
potrubia do HDPE chráničky s následným obetónovaním proti vyplaveniu. Po skrižovaní trasa 
pokračuje popri toku, v lomovom bode V25 prechádza do miestnej komunikácie, 3-krát križuje 
existujúcu kanalizáciu a smeruje do areálu existujúcej ČOV, kde je plánovaná čerpacia stanica ČS2. 
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Na privádzači Malé Uherce – Veľké Uherce sú navrhnuté tri vzdušníkové šachty, pomocou ktorých 
bude zabezpečované odvzdušňovanie tlakového potrubia. Šachta sa umiestni v najvyššom bode 
výtlačného potrubia. Šachty sú navrhnuté z prefabrikovaných kanalizačných skruží DN 1000. V nich 
budú osadené príslušné armatúry a obsypané štrkopieskom. Dno šachty sa vybetónuje betónom hr. 100 
mm. V šachte bude osadený automatický odvzdušňovací ventil a ovládacie tyče podzemných 
uzáverov. Pri šachte je z každej stany na výtlačnom potrubí  uzáver so zemnou súpravou. Vrchná 
hrana šachty sa bude nachádzať 0,1 - 0,5 m nad terénom pri umiestnení v zelenom páse alebo poli 
alebo bude v úrovni terénu pri umiestnení v komunikácii a spevnenej ploche. 
 
V rámci výstavby výtlačného potrubia budú vybudované štyri kalníkové šachty. Šachty sú navrhnuté 
z prefabrikovaných kanalizačných skruží DN 1000. V nich budú osadené príslušné armatúry 
a obsypané štrkopieskom. Dno šachty sa vybetónuje betónom hr. 100 mm. V šachte bude osadená 
preplachovacia súprava, ktorá bude na výtlačné potrubie napojená zospodu cez dve 90° pätkové 
kolená. Kalníková šachta bude umiestnená v najnižšom bode na privádzači a bude slúžiť na 
preplachovanie potrubia a odstraňovanie usadenín. Pri šachte je z každej stany na výtlačnom potrubí  
uzáver so zemnou súpravou. Vrchná hrana šachty sa bude nachádzať 0,1 - 0,5 m nad terénom pri 
umiestnení v zelenom páse alebo poli alebo bude v úrovni terénu pri umiestnení v komunikácii 
a spevnenej ploche. 

10.2 SO 08.2 HLAVNÁ STOKA „A“ 

Hlavná stoka A bude zaústená do existujúcej splaškovej kanalizácie obce Veľké Uherce. Gravitačná 
časť bude vybudovaná z plastového potrubia DN 300 a výtlačná časť z potrubia HDPE 160.  
 
Hlavná stoka začína zaústením do existujúcej šachty JŠ3, pri areály miestnej školy. Následne 
pokračuje v osi jazdného pruhu miestnej komunikácie po šachtu Š4, kde je zaústený výtlak 
z navrhovanej čerpacej stanice ČS3. Čerpacia stanica je umiestnená v zelenom páse pri sútoku 
vodných tokov Drahožica a Kolačiansky potok. Z čerpacej stanice trasa križuje Kolačiansky potok. 
Križovanie vodného toku sa vykoná prekopaním a uložením potrubia do HDPE chráničky 
s následným obetónovaním proti vyplaveniu. Po skrižovaní, v šachte Š6 trasa znovu prechádza do 
miestnej komunikácie a v jej osi vedie popri Kolačianskom potoku smerom k obci Kolačno. Stoka je 
ukončená na miestnej komunikácii pri poslednom rodinnom dome v šachte Š26, kde bude pomocou 
merného žľabu a ultrazvukovej sondy zabezpečené meranie odvádzaného prietoku odpadových vôd 
z obce Kolačno. 

10.3 SO 08.3 VEDĽAJŠIE STOKY 

Vedľajšie stoky zabezpečujú odvádzanie odpadových vôd z jednotlivých ulíc do hlavnej stoky A. 
Trasy potrubí sú v prevažnej miere navrhnuté v miestnych komunikáciách obce, prípadne 
v chodníkoch alebo v zelených pásoch.  

10.4 SO 08.4 ČERPACIE STANICE A MERNÁ ŠACHTA 

V rámci obce Veľké Uherce sú navrhnuté 4 čerpacie stanice a to ČS1 až ČS4. V obci sa taktiež 
nachádza existujúca čerpacia stanica ČS, ktorá svojím stavebným a technologickým riešením 
vyhovuje novému návrhovému stavu. Do existujúcej ČS bude doplnený kontinuálny ultrazvukový 
merač hladiny odpadovej vody, meranie činnosti a ovládania (ASRTP). 
 
Na navrhovanej kanalizácii budú vybudované dva typy čerpacích staníc – typ 1 a typ 2. 
 
Čerpacie stanice typu 1 sú navrhnuté z prefabrikovaných železobetónových skruží vnútorného 
priemeru 1,6 m. Medzi čerpacie stanice typu 1 patrí ČS 4. Čerpacia stanica bude umiestnená 
v zelenom páse t.j. poklop sa nachádza 36 cm nad kótou terénu. 
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Čerpacie stanice typu 2 sú navrhnuté z prefabrikovaných železobetónových skruží vnútorného 
priemeru 2,2 m. Medzi čerpacie stanice typu 2 patria ČS 1, ČS 2 a ČS 3. Čerpacia stanica ČS 2 je 
umiestnená v ceste (v areáli existujúcej ČOV), pričom poklop je zároveň s povrchom vozovky. 
Čerpacie stanice ČS 1 a ČS 3 sú umiestnené v zelenom páse a poklop sa nachádza vo výške 55 cm na 
terénom v prípade ČS 1 a v prípade ČS 3 je poklop zároveň terénu, pretože sa ČS nachádza v tesnej 
blízkosti komunikácie. 
 
V prípade obidvoch typov ČS hneď za čerpacou šachtou bude na výtlačnom potrubím uzáver so 
zemnou súpravou. Za uzávermi sa oba potrubia spoja cez T-kus do spoločného výtlačného potrubia. 
 
Súčasťou čerpacej stanice ČS 1 bude šachta, v ktorej bude zabezpečené meranie odvádzaných 
odpadových vôd z obce ako aj uzávery na výtlačných potrubiach. Stavebná časť šachty pozostáva 
z betónového prefabrikátu s vnútornými rozmermi 2,4 x 3,8 m a hrúbkou steny 10 cm, ktorý bude 
položený na štrkopieskové lôžko a základovú betónovú dosku. Vrch bude zakrytý zákrytovou doskou 
hrúbky 20 cm. Vstup do šachty bude cez poklop, ktorý bude umiestnený  20 cm nad terénom. Čerpacia 
stanica a suchá komora budú navzájom prepojené výtlačným potrubím. 
 
Merná šachta 
Jedná sa o monolitickú alebo prefabrikovanú šachtu vhodných rozmerov. Rozdiel je v 
prefabrikovanom kanalizačnom dne, ktoré nebude vybavené kynetou. Dno sa vybetónuje až pri 
osádzaní merného Parshallovho žľabu. Plastový merný žľab sa osadzuje do nezatuhnutého betónu tak 
aby bola možná jeho presná polohovateľnosť podľa podmienok výrobcu. Hladina v žľabe bude 
snímané ultrazvukovou sondou prichytenou na konzole o stenu šachty.  

10.5 SO 08.5 PRÍPOJKY NN – ČERPACIE STANICE 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS : 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla 

(kW) 
ČS 1 7,4 

ČS 2 11,0 

ČS 3 3,1 

ČS 4 2,0 

MŠ 1 0,5 

 
ČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá  Pi = 14,8 kW Pp = 7,4 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče Pi = 0,4 kW Pp = 0,4 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon Pp = 7,8 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS2 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá  Pi = 22,0 kW Pp = 11,0 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče Pi = 0,4 kW Pp = 0,4 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon Pp = 11,4 kW 
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Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS3 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá  Pi = 6,2 kW Pp = 3,1 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon Pp = 3,4 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn 
 
ČS4 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá  Pi = 4,0 kW Pp = 2,0 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče Pi = 0,3 kW Pp = 0,3 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon Pp = 2,3 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
MŠ1 

Inštalovaný výkon: 
Meranie   Pi = 0,5 kW Pp = 0,5 kW (β=0,5) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 0,5 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  

10.6 PS 08.1 ČERPACIE STANICE A MERNÁ ŠACHTA 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly, rozvádzače a príslušné vybavenie dispečingu.  
V prípade ČS 1 bude v suchej komore umiestnený indukčný prietokomer spolu s dvomi uzávermi, 
spätnými klapkami a montážnymi vložkami.  
 
Merná šachta MŠ 1 
Jedná sa o mernú šachtu na meranie prietokov. V mernej šachte je osadený Parshallov merný žľab 
s ultrazvukovým snímačom hladiny na zabezpečenie kontinuálneho merania prietoku. Výstup zo 
snímača je prenášaný do velína ČOV.  
 
Suchá šachta s prietokomerom pri ČS 1: 
Šachta slúži na osadenie indukčného prietokomeru. Do šachty budú zaústené obidva výtlaky čerpacej 
stanice. Na nich budú osadené montážne vložky, spätné klapky a uzávery (na každom potrubí). 
Následne sa potrubia spoja do spoločného výtlaku na ktorom bude osadený indukčný prietokomer. 
Výstup z prietokomeru je prenášaný do velína ČOV. 
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Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

ČS 1 17,0 15,26 
ČS 2 17,0 17,44 
ČS 3 12,0 4,58 
ČS 4 6,0 6,04 
ČS exist. 17,0 8,33 

 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

ČS 1 áno - áno 
ČS 2 áno - - 
ČS 3 áno - - 
ČS 4 áno - - 
ČS exist. áno - - 

 
Do existujúcej ČS bude doplnený kontinuálny ultrazvukový merač hladiny odpadovej vody vrátane 
dodania PLC pre zabezpečenie MaR a ASRTP podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto 
zväzku. Pokiaľ bude nutné, Zhotoviteľ za týmto účelom doplní, resp. vymení rozvádzače pri ČS. 

10.7 PS 08.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ A MAR, ASRTP 

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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11 KANALIZÁCIA MALÉ UHERCE 

Malé Uherce sú malá obec pri meste Partizánske, na ktoré priamo nadväzujú. Medzi sídliskom Šípok 
a časťou okolo navrhovanej stoky B nie je skoro prerušená zástavba. V obci je momentálne 
vybudovaná len čiastočne dažďová kanalizácia pre odvodnenie štátnej cesty I. triedy č.64, ktorá 
prechádza cez celú obec. Kanalizácie je zaústená do vodného toku, ktorý vznikol zaústením prameňov, 
resp. je pokračovaním náhonu na bývalý mlyn.  
 
V rámci projektu požadujeme vybudovanie splaškovej kanalizácie v rámci celej obce. Obec bude 
z hľadiska povodia kanalizačných zberačov rozdelená na dve časti. Vedľajšie stoky, ktoré sa zaústia 
do hlavnej stoky A, budú končiť v navrhovanej ČS 1, ktorá je umiestnená pri podchode št. cesty I/64 
popod železnicu a transportuje vody do existujúcej siete mesta Partizánske. Do hlavnej stoky A sú 
zároveň s odpadovými vodami z Malých Uheriec privádzané vody aj z Veľkých Uheriec a Kolačna. 
Tie transportuje do siete ČS 2. Spomínaná obecná časť v blízkosti sídliska Šípok bude odkanalizovaná 
do hlavnej stoky B, ktorá sa gravitačne zaústi do existujúcej kanalizácie vybudovanej a ukončenej na 
hranici s obcou. V rámci kanalizačnej siete sú navrhnuté celkovo 3 čerpacie stanice, ktoré zabezpečia 
prečerpávanie odpadových vôd z nižšie položených miest na kótu odkiaľ budú odpadové vody odtekať 
gravitačne.  

 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 
 
SO 09.1 Hlavná stoka A 
SO 09.2 Hlavná stoka B  
SO 09.3 Vedľajšie stoky 
SO 09.4 Čerpacie stanice a Merné šachty 
SO 09.5 Prípojky NN 
 
PS 09.1  Čerpacie stanice a Merné šachty 
PS 09.2  Elektrotechnologická časť a MaR, ASRTP  
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ DN/D Materiál Dĺžka

  objekt     [mm]   [m]

Malé Uherce SO 09 A gravitačná 300 Kamenina 810,86

      ČS1 výtlak 200 HDPE 47,03

      ČS2 výtlak 180 HDPE 187,98

    AA gravitačná 300 PP 554,99

      ČS3 výtlak 110 HDPE 203,49

    AA-1 gravitačná 300 PP 182,61

    AA-2 gravitačná 300 PP 105,95

    AA-3 gravitačná 300 PP 115,32

    AA-5 gravitačná 300 PP 148,74

    AA-6 gravitačná 300 PP 113,02

    AB gravitačná 300 PP 107,95

    AB-1 gravitačná 300 PP 64,80

    AC gravitačná 300 PP 470,00

    AC-1 gravitačná 300 PP 170,18

    AC-2 gravitačná 300 PP 91,15

    AD gravitačná 300 Kamenina 42,00

      gravitačná 300 PP 370,00
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    AD-1 gravitačná 300 PP 116,39

    AD-1-1 gravitačná 300 PP 20,00

    AD-2 gravitačná 300 Kamenina 135,03

    B gravitačná 300 PP 589,43

    BA gravitačná 300 PP 176,50

    BB gravitačná 300 PP 257,18

    BB-1 gravitačná 300 PP 33,02

    Spolu gravitačná 300 PP 3687,23

      gravitačná 300 Kamenina 987,89

      výtlak 110 HDPE 203,49

      výtlak 180 HDPE 187,98

      výtlak 200 HDPE 47,03

Celkom gravitačná :           4675,12

Celkom výtlak :           438,50
 
Počet čerpacích staníc:   3 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  231 ks 
 
Križovanie s vodným tokom 
Pri budovaní kanalizácie dôjde ku 4-násobnému križovaniu bezmeného vodného toku, a to výtlačným 
potrubím stoky AA, gravitačnou stokou AA, a stokami AA-6 a AA-1 v súbehu s káblovou NN 
prípojkou. Križovanie bude vykonané prekopaním pričom tlakové potrubie HDPE 110 bude uložené 
do HDPE chráničky d 250x22,8 mm,dĺžka chráničky je 13,5 m. Gravitačné potrubia do oceľovej 
chráničky d630x8mm v celovej dĺžke chráničiek 39,8 m. Navrhnuté chráničky budú zabezpečovať 
ochranu potrubia mieste križovania s vodným tokom ako aj v mieste križovania s miestnou 
komunikáciou vedúcou popri vodného toku. Chránička bude pod dnom  na dĺžke 30,0 m obetónovaná. 
Rozmery obetónovania sú 500x500 mm, resp. 800x800 mm. Aby sa zabezpečila práca v suchom 
prostredí vybudujú sa vzájomnej vzdialenosti 4-10 m zemné hrádzky. Vody sa týmto úsekom prevedie 
pomocou oceľovej rúry DN 500 prípadne podľa prietoku v potoku. Svahy a dno budú vyspravené 
kamennou nahádzakou prípadne kamennou rovnaninou.  

11.1 SO 09.1 HLAVNÁ STOKA „A“ 

Hlavná stoka A je rozdelená na dva úseky výtlačného potrubia a jeden úsek gravitačného potrubia. 
Prvý úsek výtlačného potrubia sa zaúsťuje do existujúcej kanalizácie v mieste pri trati ŽSR a ďalej 
pokračuje výtlačné potrubie HDPE D200 mm v miestnej komunikácii až do zeleného pásu neďaleko 
križovatky s I/64, kde je umiestnená navrhovaná čerpacia stanica ČS 1. Čerpacia stanica slúži na 
transport odpadových vôd do existujúcej stokovej sieti, ktorej niveleta v koncovej šachte je vyššie ako 
niveleta prítoku do ČS 1. Trasa potrubia z ČS pokračuje gravitačne, keď šachta Š1 súži ako merný 
objekt prítoku do ČS. V šachte bude osadený Parshallov merný žľab typ P3 s ultrazvukovou sondou na 
kontinuálne meranie prietoku v cez stoku A. Za šachtou Š1 prechádza navrhovaná trasa do osi 
jazdného pruhu štátnej cesty I/64, kde bude vedená v zmysle požiadaviek jej správcu. Pôvodne 
navrhovaná trasa v chodníku sa nám na základe geodetického zameranie a terénnej obchôdzky zdala 
vzhľadom na vybudované vstupy do dvorov, rigol a vybudované nadzemné vedenie el. energie 
náročnejšia na realizáciu.  V niektorých úsekoch by sa nevylučovalo aj k zásahu do krajnice, resp. 
telesa komunikácie s čím je správca nesúhlasil vo vyjadreniach k predchádzajúcemu stupňu 
dokumentácie. Trasa pokračuje v telese komunikácie až po napojenie výtlačného potrubia stoky AA 
v šachte č. 7. Od šachty je trasa vedená v telese miestnej komunikácie, ktorá je cca 1,5 m pod úrovňou 
nivelety št. cesty I/64. pôvodné riešenie z dokumentácie pre územné rozhodnutie bolo umiestnenie 
v ceste, čo by znemožnilo napojenie domov v tomto úseku. Po úseku v miestnej komunikácii, trasa 
znovu prechádza do štátnej cesty a pokračuje v súbehu s vodovodným potrubím až po ostrovček 
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s napojením miestnych komunikácii. Trasa sa lomí a opäť prechádza do osi štátnej cesty, v ktorej 
pokračuje až po šachtu Š27. Od uvedeného úseku je trasa navrhovaná ako výtlačné potrubie, ktoré 
končí v navrhovanej čerpacej stanici ČS 2. Do ČS 2 sú zaústené odpadové vody z vedľajších stôk 
obce, ale aj z privádzača Veľké Uherce – Malé Uherce, ktorým pritekajú odpadové vody z obcí Veľké 
Uherce a Kolačno.  
 
Celkovo sa na stoke nachádzajú 2 čerpacie stanice, z ktorých sú vedené výtlačné potrubia.  

11.2 SO 09.2 HLAVNÁ STOKA „B“ 

Hlavná stoka B je začína napojením na existujúcu kanalizáciu v obci, ktorá je súčasťou kanalizačnej 
siete mesta Partizánske. Pred napojením na existujúcu kanalizáciu je na potrubí navrhovaná merná 
šachta, v ktorej bude inštalovaný Parshallov merný žľab, typ P2 s ultrazvukovou sondou pre 
kontinuálne meranie prietoku odpadových vôd. Trasa potrubia pokračuje v miestnej komunikácii 
okolo objektu materskej školy smerom k záhradkárskej oblasti. Potrubie križuje miestnu komunikáciu 
kde je potrubie uložene v oceľovej chráničke D630x8mm, realizované bude na dva zábery 
prekopaním. Potrubie bude uložené na klzných objímkach zakončené ukončovacími manžetami.  

11.3 SO 09.3 VEDĽAJŠIE STOKY 

Vedľajšie stoky zabezpečujú odvádzanie odpadových vôd z jednotlivých ulíc do hlavnej stoky A alebo 
do hlavnej stoky B. 
 
Významnou vedľajšou stokou hlavnej stoky A je stoka AA. Tá sa napája na hlavnú v šachte Š7, ktorá 
je umiestnená v štátnej ceste I/64, napojenie bude prevedené pretlakom, keď sa štartovacia jama zriadi 
v zelenom ostrovčeku medzi št. cestou a miestnou komunikáciou a cieľová priamo vo výkope hlavnej 
trasy. Výtlačné potrubie D110 mm pokračuje v miestnej komunikácii smerom k futbalovému ihrisku 
kde je ukončené v ČS 3. Cez výtlačné potrubie sú vody transportované všetky odpadové vody 
z vedľajších stôk napojených na stoku AA. Pre ČS 3 sa napája aj stoka AA-1, ktorá je v celej svojej 
dĺžke trasovaná v súbehu s navrhovaným výtlačným úsekom stoky AA. Rovnako ako výtlačné 
potrubie oba spolu s NN prívodom križujú bezmenný vodný tok nachádzajúci sa v blízkosti 
navrhovanej ČS 3. Ten križuje aj ešte raz stoka AA v úseku medzi šachtami Š32 a Š33. Križovanie 
bude vykonané prekopom, s vybudovaním ochranných hrádzok s potrubiami pre prevedenie prietoku 
počas realizácie potrubia. Po križovaní  vodného toku sa na potrubie napája stoka AA-2, následne 
stoka AA-3 a potom stokaAA-5. Trasa všetkých uvedených stôk v prevažnej miere je umiestnená 
v miestnej komunikácii, okrem čiastkových úsekov stoky AA popri futbalovom ihrisku a pred 
napojením stoky AA- 5.  
 
Na hlavnú stoku A sa napájajú aj stoky AB a AB -1 ktoré sú vedené v miestnych komunikáciách 
v časti oproti obecnému úradu.  
 
Stoka AC odvádza odpadové vody aj zo stôk AC-1 a AC-2, ktoré sú navrhované v uličných pásoch 
novej zástavby v obci. Trasa je vedená v celom rozsahu v miestnych komunikáciách a ukončená 
v hlavnej stoke A v telese štátnej cesty I/64.   
 
Stoka AD je navrhovaná z čerpacej stanice ČS 2 smerom k novej zástavbe rodinných domov. Na 
potrubie sa tak majú možnosť napojiť aj nehnuteľnosti, ktoré v súčasnosti ešte nie su dokončené. 
Potrubie je ukončené v zástavbe rodinných domov. Na potrubie sa napájajú stoky AD-1 a AD-1-1, kde 
prvé križuje štátnu cestu I. triedy. Križovanie je prevedené pretlakom, keď štartovacia jama bude 
vybudovaná v zelenom páse pri ceste, čiastočne v mieste výstavby navrhovanej ČS 2, tak aby sa 
výkop čiastočne využil, pri výstavbe je nutné dávať pozor na blízke vodovodné potrubie ktoré bude 
trasa križovať. Cieľová jama bude vybudovaná v mieste navrhovanej šachty 103. Niveleta stoky AD-
1-1 je spustená nižšie vzhľadom na osadenie nehnuteľností popri stoke, ktoré sú nižšie ako niveleta 
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miestnej komunikácie. Stoka AD – 2 je navrhovaná v súbehu s výtlačným úsekom stoky A, a bude 
odvádzať odpadové vody z nehnuteľností okolo št. cesty I/64 do ČS 2. Celý úsek stoky je navrhovaný 
vzhľadom na umiestnenie v štátnej ceste z kameninového potrubia.  

11.4 SO 09.4 ČERPACIE STANICE A MERNÁ ŠACHTA 

V rámci obce Malé Uherce sú navrhnutých 3 čerpacích stanice opadavých vôd : 
 
Na navrhovanej kanalizácii budú vybudované dva typy čerpacích staníc – typ 1 a typ 2.  
 
Čerpacie stanice typu 1 sú navrhnuté z prefabrikovaných železobetónových skruží vnútorného 
priemeru 1,6 m. Medzi čerpacie stanice typu 1 patrí ČS 3 , ktorá je umiestnená v zelenom páse pri 
futbalovom ihrisku, konštrukcia ČS bude nad povrch presahovať cca 380 mm. 
 
Čerpacie stanice typu 2 sú navrhnuté z prefabrikovaných železobetónových skruží vnútorného 
priemeru 2,2 m. Medzi čerpacie stanice typu 2 patria ČS 1 a ČS 2. Čerpacia stanica ČS 1 je 
umiestnená v zelenom páse vedľa miestnej komunikácii, pričom poklop bude vyčnievať cca 200 mm 
nad úroveň terénu. Čerpacia stanica ČS 2 je umiestnená v zelenom páse a poklop sa nachádza vo 
výške 500 mm nad terénom. 
 
V prípade obidvoch typov ČS hneď za čerpacou šachtou bude na výtlačnom potrubím uzáver so 
zemnou súpravou. Za uzávermi sa oba potrubia spoja cez T-kus do spoločného výtlačného potrubia. 
 
Merná šachta 
Jedná sa o monolitickú alebo prefabrikovanú šachtu vhodných rozmerov. Rozdiel je v 
prefabrikovanom kanalizačnom dne, ktoré nebude vybavené kynetou. Dno sa vybetónuje až pri 
osádzaní merného Parshallovho žľabu. Plastový merný žľab sa osadzuje do nezatuhnutého betónu tak 
aby bola možná jeho presná polohovateľnosť podľa podmienok výrobcu. Hladina v žľabe bude 
snímané ultrazvukovou sondou prichytenou na konzole o stenu šachty.  

11.5 SO 09.5 PRÍPOJKY NN – ČERPACIE STANICE 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS : 

Čerpacia stanica Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
ČS 1+ MŠ 1 4,7 
ČS 2 7,4 
ČS 3 4,4 
MŠ 2, šachta Š 114 - 

 
ČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá  Pi = 9,4 kW Pp = 4,7 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče Pi = 0,4 kW Pp = 0,4 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon Pp = 5,1 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS2 

Inštalovaný výkon: 
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Čerpadlá   Pi = 14,8 kW Pp = 7,4 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,4 kW Pp = 0,4 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 7,8 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS3 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 8,8 kW Pp = 4,4 kW (β=0,5) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 0,4 kW Pp = 0,4 kW (β=1) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 4,8 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
MŠ2 

Inštalovaný výkon: 
Meranie   Pi = 0,5 kW Pp = 0,5 kW (β=0,5) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 0,5 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  

11.6 PS 09.1 ČERPACIE STANICE A MERNÁ ŠACHTA 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly, rozvádzače a príslušné vybavenie dispečingu.  
 
Merná šachta MŠ 1 
Jedná sa o mernú šachtu na meranie prietokov. V mernej šachte je osadený Parshallov merný žľab 
s ultrazvukovým snímačom hladiny na zabezpečenie kontinuálneho merania prietoku. Výstup zo 
snímača je prenášaný do velína ČOV.  
 
Merná šachta MŠ 2 
Jedná sa o mernú šachtu na meranie prietokov. V mernej šachte je osadený Parshallov merný žľab 
s ultrazvukovým snímačom hladiny na zabezpečenie kontinuálneho merania prietoku. Výstup zo 
snímača je prenášaný do velína ČOV.  
 
Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

ČS 1 21,00 3,75 
ČS 2 17,00 9,86 
ČS 3 6,00 10,03 
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Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

ČS 1 áno - - 
ČS 2 áno - - 
ČS 3 áno - - 

11.7 PS 09.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ A MAR, ASRTP 

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita A: Partizánske 70 

12 DISPEČING ČOV PARTIZÁNSKE 

Predmetom prác sú všetky HW a SW práce a dodávky na doplnení dispečingu ČOV 
Partizánske.  
 
Súčasný systém prenosu údajov v rámci OZ Topoľčany je zabezpečený rádiovou sieťou – modemy 
Racom MR 400. To umožňuje paralelne prevádzkovať jestvujúce aj nové rádiové a GPRS siete. Časť 
údajov (ochrana objektov) sa prenáša cez sieť GSM. Objednávateľ používa dispečerský systém 
InTouch realizovaný fy. Icom Trading. Nakoľko sa požaduje prenos dát v rámci už jestvujúceho 
dispečingu, je potrebné zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu. 
 
Od Zhotoviteľa sa požaduje, aby nové objekty včlenil do systému existujúceho dispečingu na ČOV 
Partizánske, ktorý bude určený na vizualizáciu a aktívnu kontrolu chodu jednotlivých ČS v regióne 
Partizánske. Požaduje sa, aby komunikácia bola kompatibilná s jestvujúcim systémom B&R a 
modemy firmy RACOM s komunikačným protokolom implementovaným v systéme MORSE. To 
umožňuje paralelne prevádzkovať jestvujúce aj nové rádiové a GPRS siete.  Je použitý riadiaci softvér 
InTouch ver. 10,0 Runtime s I/O 1000 Tags (požaduje sa výmena za InTouch for SP with Historian 
Client). Takto riešený HW a SW umožní priamo prenášať dáta z kanalizačných ČS do dispečingu na 
ČOV Partizánske a následne do dispečingu OZ Topoľčany. Za uvedeným účelom Zhotoviteľ dodá na 
dispečing ČOV riadiaci počítač s min. kapacitou 3,4GHz, 800 MHz FSB, 6GB RAM, 500 GB HDD, 
Windows 7, 42" LCD monitor. 
 
Požiadavky na HW a SW vybavenie dispečingu na ČOV Partizánske: 

- zhotovenie rozvádzača DT 
- riadiaci systém PLC B&R X20 CPU so zdrojom 
- rádiomodem RACOM MR 400 
- externá anténa 430 MHz s aténnym vývodom koaxiálnym káblom 
- jednofázový zdroj 230V, 50Hz/24V/5,0A js na napájanie riadiaceho systému 
- jednofázový zdroj 230V, 50Hz/13,8V/5,0A js na napájanie rádiomodemu 
- jednofázový zálohový zdroj UPS 12V/7Ah s elektronickou poistkou 

 
- 1x riadiaci počítač min. 3,4GHz, 800 MHz FSB, 6GB RAM, 500 GB HDD, Windows 7, 42" 

LCD monitor 
- 1x záložný riadiaci počítač min. 3,4GHz, 800 MHz FSB, 6GB RAM, 500 GB HDD, 

Windows 7, 42" LCD monitor 
 

- 1x serverový počítač min. 3,4GHz, 1066Mhz FSB, 6GB RAM, 3 x 300GB 6G Hot Plug 10k 
HDD, Windows server 2003 R2, LCD 22" monitor 

- 1x záložný serverový počítač min. 3,4GHz, 1066Mhz FSB, 6GB RAM, 3 x 300GB 6G Hot 
Plug 10k HDD, Windows server 2003 R2, LCD 22" monitor 

 
- 1x System Platform 5000 I/O, 5000 History 
- 3x riadiaci vizualizačný software InTouch for SP with Historian Client 
- 2x WIS Standard Client Per named Device – single 
- 1x Wonderware Customer First Program - standard 

 
- 1x farebná tlačiareň A3 
- 1x farebná tlačiareň A4 

 
Server a PLC budú prepojené cez rozhranie TP káblom FTP CAT 5E, LSOH, 4 páry. 
Počítače a Servre budú prepojené cez rozhranie TP káblom FTP CAT 5E, LSOH, 4 páry. 
 
 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita A: Partizánske 71 

Prehľadná schéma centrálneho dispečingu na OZ Topoľčany. Rozšírenie centrálneho dispečingu bude 
riešené v rámci regiónu Topoľčany: 

 



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

 
 

 

 

Zhotovenie stavby: 

ČOV SEVER 
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1. OSOBITNÉ POŽIADAVKY 

Tieto Osobitné požiadavky dopĺňajú Všeobecné požiadavky uvedené v častiach 1, 2 a 3 zväzku 3 
súťažných podkladov a sú pre Zhotoviteľa záväzné v celom rozsahu. 
 
Ukazovatele projektu (dĺžky kanalizačnej siete a počty kanalizačných prípojok) sú pre 
Zhotoviteľa záväzné v rozsahu uvedenom v kapitole 3.5 zväzku 3 časť 1 súťažných podkladov.  
 
Technologické parametre čerpacích staníc (Qh dimenzačný, H celkové, požiadavky na preplach 
a meranie prietoku) sú pre Zhotoviteľa záväzné. Výkony čerpadiel a údaje ohľadne NN 
prípojok (vrátane bodu pripojenia na rozvod NN) sú informatívne, Zhotoviteľ bude zodpovedný 
za návrh čerpacích staníc a NN prípojok v súlade so záväznými technologickými parametrami 
a ostatnými požiadavkami súťažných podkladov. 

1.1 KANALIZAČNÉ POTRUBIA 

Gravitačné potrubia 

Gravitačné kanalizačné stoky budú realizované z hladkých plnostenných polypropylénových (PP) rúr 
minimálnej kruhovej tuhosti SN 10 s pevne zabudovaným integrovaným tesniacim krúžkom 
s bezpečnostným zámkom (vrátane tvaroviek). Za účelom zabezpečenia oderuvzdornosti pri 
preplachovaní sa požaduje používanie rúr s vnútornou oderuvzdornou úpravou (min. 120 bar). 
 
V prípade návrhu rúr spojovaných spojkami bude sa mať za to, že cena za rúry obsahuje aj spojovacie 
manžety. 
 
Výtlačné potrubia 

Od Zhotoviteľa sa požaduje zrealizovať výtlačné potrubia za čerpacími stanicami z  rúr tlakových 
HDPE 100 SDR 17 PN 10 (pokiaľ z hydraulických výpočtov nevychádza požiadavka na vyššiu 
tlakovú triedu). Nad tlakovým potrubím má byť umiestnený vyhľadávací medený vodič 2x4 mm2 
s hrubou identifikačnou plastovou páskou s nápisom „Pozor kanalizácia“. Výtlačné potrubia budú 
označené hnedou/oranžovou čiarou po celej dĺžke, čím sa budú odlišovať od vodovodných potrubí, 
ktoré budú označené modrou čiarou. 
 
Križovania so štátnymi cestami budú zhotovené pretláčaním, križovania s miestnymi komunikáciami 
prekopom, pokiaľ správcovia komunikácií nestanovia inak.  
 
Na smerových a výškových lomoch výtlačného potrubia je nevyhnutné osadiť betónové (C12/15) 
kotevné bloky o rozmeroch 0,5x0,5x0x5 m. V prípade lomu o 90 stupňov je potrebný blok osadiť tak 
aby zachytil tlaky z oboch smerov, prípadne osadiť dva bloky. 
 
Revízne šachty 

Kanalizačné revízne šachty Zhotoviteľ zrealizuje ako prefabrikované betónové šachty. Všetky šachty  
majú byť vybavené betónovo-liatinovými poklopmi BEGU bez odvetrania v súlade so špecifikáciami 
uvedenými v časti 2 zväzku 3 týchto SP – komunikácie tr. D400, nespevnené plochy tr. B125. 
Kalníkové a vzdušníkové šachty na výtlačných potrubiach sa navrhujú z vodostavebného betónu 
V4T50 s rozmermi min.1,5 x 1,5 m so vstupnými rebríkmi, resp. stúpačkami a vodotesnými poklopmi. 
Pri každej kanalizačnej šachte, vr. kalníkových aj vzdušníkových šachiet vo voľnom teréne osadiť 2 
smerové stĺpiky.  
 
Ďalší popis všeobecných technických požiadaviek sa nachádza v časti 2 zväzku 3 a vo výkresovej 
časti vo zväzku 5. 
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1.2 KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY 

Nové kanalizačné prípojky 

Kanalizačné prípojky (kanalizačné odbočky) budú vyhotovené pre každú nehnueľnosť samostatne na 
verejnom pozemku, výnimočne do vzdialenosti max. 1,0 m za hranicou pozemku so súhlasom 
Objednávateľa a vlastníka pozemku. 
 
Kanalizačné prípojky budú vybudované z plastových rúr PP s hladkou stenou, DN 150 resp. DN 200, 
SN 10, spojovaných pomocou hrdiel tesnených gumovými krúžkami. Na konci prípojok sa osadia 
revízne šachtičky PP DN 400 mm v min. hĺbke nivelety potrubia v dne šachty min. 1,8 m pod terénom 
(výnimočne aj plytšie po písomnom súhlase Objednávateľa). Poklopy liatinové tr. D400 - v prípade 
umiestnenia v spevnených plochách vrátane roznášacieho betónového prstenca. Prípojky budú pred 
zasypaním Zhotoviteľom zamerané a následne zakreslené do výkresov skutočného vyhotovenia – do 
situácií aj pozdĺžnych profilov!!! Dĺžku prípojok treba uvažovať v priemere 7 m. 
 
V prípade križovania štátnej cesty sa požaduje OC chránička alebo iné technické riešenie odsúhlasené 
správcom komunikácie.  
 
Situatívne umiestnenie polohy prípojok zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s majiteľmi nehnuteľností 
za účelom možnosti napojenia domovej prípojky do revíznej šachtičky DN 400 bez komplikácií. 
 
Pokiaľ sa prípojky budú napájať spôsobom in-situ, napojenie nových kanalizačných prípojok na 
existujúcu kanalizáciu zahŕňa, okrem prác a potrebného materiálu pre vyhotovenie samotnej prípojky, 
aj všetky práce súvisiace s vytvorením otvoru (rezanie, frézovanie, atď.) do existujúcej stoky, dodania 
a montáže tvaroviek a ostatných prác a výkonov potrebných na kompletné vyhotovenie prípojky. 
 
Ďalší popis všeobecných technických požiadaviek sa nachádza v časti 2 zväzku 3 a vo výkresovej 
časti vo zväzku 5. Uchádzačov upozorňujeme na to, že vzorový výkres napojenia kanalizačnej 
prípojky neobsahuje všetky možné tvarovky, počet tvaroviek bude Zhotoviteľom použitý podľa 
potreby. 
 
Prepojenie existujúcich kanalizačných prípojok 

V prípade, že Zhotoviteľ počas budovania kanalizačných prípojok narazí na funkčné existujúce 
kanalizačné prípojky, tie je povinný prepojiť na novú splaškovú kanalizáciu, pričom platí nasledovné: 
 
Práce spojené s prepojením existujúcich kanalizačných prípojok zahŕňajú odpojenie jestvujúcich 
prípojok z nehnuteľností alebo bytových domov z jednotnej kanalizácie, vybudovanie novej 
kanalizačnej prípojky a prepojenie existujúcej prípojky na novú prípojku, resp. revíznu šachtičku, (ak 
bude osadená - v prípade nutnosti). Práce ďalej zahŕňajú okrem samotného prepojenia prípojky aj 
zemné práce, búracie práce, znovuzriadenie všetkých druhov povrchov, križovanie s existujúcimi 
sieťami, odvoz a dovoz materiálu na medziskládku a späť, odvoz prebytočného materiálu na skládku 
a všetky ostatné práce dočasného charakteru (napr. paženie, čerpanie podzemných vôd a pod.), ktoré 
môžu súvisieť s daným úkonom podobne ako u novo budovaných odbočiek. Práce nebudú zahŕňať 
prepojenie alebo prerobenie zvodov vnútri budov, ale budú zahŕňať ich napojenie na nový kanalizačný 
systém mimo budov. 
 
Ďalší popis všeobecných technických požiadaviek sa nachádza v časti 2 zväzku 3 a vo výkresovej 
časti vo zväzku 5. 
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1.3 ČERPACIE STANICE ODPADOVÝCH VÔD 

1.3.1 Stavebná časť ČS 

ČS sa navrhujú na stokovej sieti a prečerpávajú splaškové odpadové vody z jednotlivých komunikácií 
obcí, v prípadoch kde nie je možné zaistiť gravitačný odtok splaškových odpadových vôd.  
 
Čerpaciu stanicu tvorí betónová kruhová šachta vnútorného priemery 1600 alebo 2200 mm. Dno 
šachty bude z monolitického betónu. Strop ČS je zo železobetónového prefabrikátu min. hr. 20 cm – 
navrhne a staticky posúdi Zhotoviteľ. Sú v ňom vynechané 2 otvory; 1 montážny pre čerpadlá 
rozmerov min. 800 x 800 mm a 1 vstupný rozmerov min. 600 x 600 mm. Poklopy sú liatinové, tesnené 
voči povrchovej vode, tr. D 400. Stropná doska je v úrovni komunikácie a v prípade osadenia ČS v 
rastlom teréne cca. 30 cm nad terénom. Šachta ČS je odvetraná. Vstup do ČS je po nerezovom rebríku 
so stúpadlami s protišmykovou úpravou v súlade s predpismi BoZP a ktorý je trvalo osadený 
v čerpacej stanici. V skružiach budú vyhotovené otvory pre vodotesné prestupy kanalizácie DN 300 
v predpísaných výškach, otvory pre chráničky pre výtlačné potrubia a káble. Dno ČS bude 
vyspádované k čerpadlám. 
 
Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami. Pred 
spúšťaním železobetónových skruží sa urobí odkop terénu v otvorenej stavebnej jame v sklone svahov 
1:1 do hĺbky cca 2,0 m (0,5 m nad HPV) z 1 strany s rozšírením plochy 4x4 m a rampou pre stavebné 
mechanizmy. 
 
Pri zhotovovaní ČS pomocou spúšťanej studne po zhotovení britu studne na spodnej skruži sa skruž 
osadí na určené miesto a začne sa hĺbiť – vyberať zemina zo stredu jamy drapákom. V nesúdržných 
štrkopiesčitých zeminách sa nesmie podhrabávať brit, aby sa nespôsobilo prepadávanie terénu okolo 
studne a neohrozili sa okolité objekty. Smer klesania skruží kontrolovať a vyrovnávať. Po spustení 
skruží do požadovanej hĺbky sa dno skruží uzatvorí výplňovým betónom, hrúbka ktorého  musí pri 
vyčerpaní vody z ČS odolať vodnému tlaku pôsobiacemu zdola. Hrúbku dna posúdi Zhotoviteľ 
statickým výpočtom. 
 
Dno je zhotovené z vodostavebného betónu C30/37-XA2-H8. Veľká pozornosť sa musí venovať 
správnemu zhotoveniu betónovej zmesi a postupu betonáže. Dno ČS sa vybetónuje až po úroveň cca 
15 cm pod navrhované dno a nechá sa zatvrdnúť. Pre zvýšenie pevnosti betónu je možné vystuženie 
dna armokošmi. Zo studne sa vyčerpá voda a položia sa bentonitové hydroizolačné pásy na zvýšenie 
vodotesnosti a potom krycia vrstva betónu hr. 15 cm.  
 
Stavebné práce zahŕňajú všetky práce a úkony potrebné k zriadeniu stavebnej časti ČS, vrátane 
zemných prác ako aj potrebných úprav terénu okolo ČS, vrátane vybúrania a znovuzriadenia 
prípadných spevnených povrchov. 
 
1.3.2 Strojnotechnologická časť ČS 

Technologickú časť bude tvoriť dvojica čerpadiel, elektrorozvádzač, armatúry a potrubia, plavákové 
spínače, ultrazvukový snímač hladiny, riadiace a prenosové moduly.  
 
Vystrojenie ČS - V každej ČS budú umiestnené 2 ks ponorných kalových čerpadiel v zostave 1+1 
s výtlačnými predlohami, so systémom automatickej spojky s prírubovým uzatváracím ventilom 
(pokiaľ uzáver nie je riešený mimo ČS zemnou súpravou) a liatinovou guľovou spätnou klapkou min. 
PN 10 (pokiaľ z hydraulických výpočtov nevychádza požiadavka na vyššiu tlakovú triedu) na 
predlohe od každého čerpadla. Za účelom umožnenia výmeny uzatváracieho ventilu aj spätnej klapky 
sa požaduje osadenie montážnych vložiek. 
Potrubia (vrátane T-kusov, kolien, redukcií, vsuviek, návarkov, prírub, lemových nákružkov, skrutiek, 
matíc, podložiek, šróbení, kotiev) musia byť z nerezu tr. 17 240. Potrubia a armatúry musia byť riadne 
kotevné a podopreté, prepojenia potrubia s uzávermi musia byť ošetrené tak, aby nevznikol galvanický 
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článok, spojenie nerez – plast je pomocou prírub, skrutky prírubových spojov materiál nerez. 
Minimálna dimenzia výtlačného potrubia nerez v rámci ČS je DN 80 mm. 
 
Ponorné čerpadlo - plášť čerpadla je liatinový, pohyblivé časti sú z ocele triedy 17027. Čerpadlá 
majú zabudovanú tepelnú ochranu a sondu prieniku kvapaliny. Čerpadlo je uchytené na vodiacu 
nerezovú tyč po ktorej sa dá spúšťať a vyberať za pomoci nerezovej reťaze s uchytávacím okom. 
Káble ponorných čerpadiel sú ich súčasťou.  
Súčasťou dodávky bude 1ks mobilného zdvíhacieho otočného zariadenia za účelom umožnenia 
výmeny čerpadiel (tzn. 1 ks pre celý región, nie pre každú ČS). 
 
Preplachovací ventil (požaduje sa len pre niektoré ČS – pozri opis ČS) – bude napojený hneď za 
čerpadlom cez T-kus 100/50. Po spustení čerpadla preplachovací ventil prúdom čerpanej vody 
zabezpečí rozvírenie obsahu akumulácie čerpacej stanici, čím uvedie do vznosu usadeniny, ktoré sú 
následne odčerpávané. Po 20 až 30 sekundách sa čerpací ventil samovoľne uzavrie za pomoci 
guľového uzáveru, ktorí sa uvedie do činnosti vplyvom podtlaku. Po skončení čerpania sa uzáver 
znovu otvorí a pri ďalšom zopnutí čerpania je obsah akumulácie čerpacej stanice znovu premiešaný. 
Preplachovací ventil zamedzuje zanášaniu akumulácie čerpacej stanice usadeninami a predchádza tým 
možnosti upchatia čerpadla. 
 
Ultrazvukový snímač hladiny (bude osadený v každej ČS) - bude ukotvený do steny šachty vedľa 
rebríka tak, aby jeho lúč mohol bez prekážky kontinuálne snímať výšku hladiny. Rozsah merania min. 
0 až 5 m, tlak 0,05 až 0,3 MPa, výstup 4-20mA, IP68 – musí vydržať aj zatopenie ČS pri výpadku 
čerpadiel, prepäťová ochrana. 
Plavákové spínače (budú osadené v každej ČS) - zabezpečujú automatický chod čerpadiel pri poruche 
ultrazvukového snímača – 2ks. (signalizujú blokovaciu a havarijnú hladinu). Budú zavesené na 
nerezovom lanku so závažím. 
 
Indukčný prietokomer (požaduje sa len pri niektorých ČS – pozri opis ČS) - požaduje sa krytie IP 
68. Indukčný prietokomer vždy musí byť osadený cez montážne vložky v mernej šachte na priamom 
úseku, dĺžka priameho úseku pred prietokomerom musí byť min. 5xDN a za prietokomerom min. 
3xDN. Prietokomer musí byť schopný merať celý predpokladaný rozsah prietokov. Prietokomer bude 
dodaný vrátane displeja. Výstup z prietokomeru je prenášaný do velína ČOV.  
 
Elektrotechnologické časti - elektrotechnologické časti ČS tvoria rozvádzač RM s vypínačom, 
plavákové spínače, ultrazvukový snímač hladiny, elektronická jednotka pre automatické čistenie 
čerpacích nádrží s prisávaním vzduchu a vytvorením silnej turbulencie na dne nádrže (napr. APF 
Cleaner alebo SW ekvivalent s doplnením merania odberu prúdu). To znamená, že jedenkrát za hodinu 
bude zapnuté čerpadlo a odpadová voda v čerpacej stanici vyčerpaná na najnižšiu možnú hladinu (až 
po sanie čerpadla) a tým sa zabezpečí vyčerpanie plávajúcich nečistôt a tukov ako aj usadenín na dne 
ČS. APF Cleaner (alebo SW ekvivalent s doplnením merania odberu prúdu) pracuje na základe 
rozdielu medzi prúdom odoberaným zaťaženým čerpadlom a prúdom odoberaným v okamžiku, keď 
čerpadlo prisáva vzduch.  
 
Osadenie APF Cleanera alebo ekvivalentného zariadenia pre automatické čistenie dna nádrže sa 
požaduje pre každú ČS okrem tých, kde sú navrhnuté preplachové ventily (pozri opis ČS). 
 
1.3.3 NN prípojky ČS 

Prípojka NN sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe (pokiaľ pri konkrétnom ČS nie je uvedené inak) distribučného rozvodu 
NN. Prívod NN z prípojkovej skrine SP do rozvádzača RE je zo stĺpa do káblovej ryhy od výšky 2,5m 
v pancierovej chráničke. Vyhotovenie musí byť v súlade s internými predpismi príslušnej distribučnej 
organizácie.  
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Pozn: Body pripojenia jednotlivých ČS k distribučnej sieti boli v čase spracovania dokumentácie 
konzultované s príslušnou distribučnou organizáciou. Zhotoviteľa však upozorňujeme, že tieto body 
pripojenia ako aj parametre ističov môžu byť distribučnou organizáciou upravené podľa aktuálneho 
stavu v rozvodnej sieti. Údaje o NN prípojkách uvedené v týchto súťažných podkladoch sú preto len 
orientačné a za výpočet a odsúhlasenie pripojovacích parametrov zodpovedá výlučne Zhotoviteľ, ktorý 
tieto upresní v rámci vypracovania DRS a pred prípravou zmlúv o pripojení ČS k distribučnej sieti. 
 
Uloženie káblov, súbehy a križovania s inými sieťami realizovať podľa príslušných STN, hlavne STN 
736005, STN 332000-5-52, STN 33 3320 a STN 34 1050. Všetky káblové rozvody sa uložia vo 
výkope do pieskového lôžka v chráničke FXKVR s vnútorným priemerom najmenej dvojnásobným 
ako je priemer kábla. V teréne uložiť káble do pieskového lôžka v hĺbke 0,7 m a 300 mm nad kábel 
uložiť výstražnú fóliu červenej farby. Pod spevnenými plochami bude kábel uložený v hĺbke 
minimálne 0,4 m a pod vozovkou v hĺbke 1m. Kábel bude po celej trase uložený pancierových 
chráničkách HDPE a pod cestou v oceľovej chráničke prečnievajúcou komunikáciu minimálne 1m na 
obe strany. Pri súbehu s potrubím kanalizácie musí byť vzdialenosť vedenia NN minimálne 0,5 m a pri 
križovaní 0,3 m.  
 
Meranie elektrickej energie bude v  elektromerovej pilierovej skrini RE, ktorá bude upevnená na 
zemný montážny diel.  
 
Rozvodná sústava: 3PEN, 50Hz, 400V/TN-C 
 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:  
Ochranné opatrenia  samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41-čl. 411 
   dvojitá alebo zosilnená izolácia podľa STN 33 2000-4-41-čl. 412 
 
Prostredie:  
Je dané protokolmi o určení prostredia, ktoré sú prílohou projektovej dokumentácie Objednávateľa. 
 
Ochrana pred preťažením a skratom: 
Navrhnutá poistkami a ističmi so skratovou odolnosťou prevyšujúcou predpokladaný možný skratový 
prúd. Istiace prvky v rozvádzači RE musia mať skratovú odolnosť min. 10kA. 
 
Ochrana pred atmosférickou a statickou elektrinou: 
Pre objekty ČS je zanedbateľné riziko priameho úderu blesku. Ochrana proti prepätiu bude tvorená 
zvodičmi prepätia triedy B, C umiestnenými v rozvádzači RM čerpacej stanice ukončenými na 
prípojnici ekvipotenciálového pospájania. 
 
Ochrana pred statickou elektrinou: 
V objektoch ČS sa nenachádzajú priestory, v ktorých je potrebné riešiť ochranu pred statickou 
elektrinou 
 
Stupeň zaistenia dodávky el. energie: 
Technologické odbery napájané riešenými odbermi podľa normy STN 341610 patria do III. stupňa 
dôležitosti dodávky elektrickej energie. Nepožaduje sa náhradný ani núdzový zdroj elektrickej 
energie. Objednávateľ však požaduje vybaviť každú ČS prípojnicou 400V pre možnosť napojenia 
náhradného zdroja elektrickej energie. Tomuto budú prispôsobené aj príslušné rozvádzače ČS. 
 
Požiadavky na krytie elektrických predmetov: 
Všetky elektrické zariadenia a predmety vyhovujú požiadavkám STN 332000-5-51, a vyhl. 59/1982 
Zz. § 199, písm. „a“, čím je zaistené krytie a tesnosť el. rozvodov. 
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Krytie rozvádzačov: 
IP 30/ IP 20 v prostredí AB3,AB4,AC1,AD1,AE1 
IP 43/ IP 20 v prostredí AB8,AC1,AD3,AE3 
 
Krytie prístrojov a svietidiel: 
IP 20 v prostredí AB3,AB4,AC1,AD1,AE1 
IP 22 v prostredí AB8,AC1,AD2,AE3 
IP 44 v prostredí AB8,AC1,AD3,AE3 
 
Krytie čerpadiel a prístrojov v kanalizačnej šachte: 
Je opísané v ďalšej časti týchto špecifikácií. 
 
Kategória objektov: „A“ – STN 332130 
 
Uzemnenie a ochranné pospájanie: 
Ako uzemňovací vodič je použitý oceľový pásik FeZn 30x4mm uložený do výkopu súbežne s prípojku 
NN v dĺžke minimálne 15m. Ukončí sa na prípojnici PEN rozvádzača RE. V káblovom priestore 
rozvádzača RM bude osadená prípojnica ekvipotenciálového pospájania.  
 
Ostatné špecifikácie NN prípojok sú uvedené pri konkrétnych ČS. 
 
Práce súvisiace so zriadením NN prípojok zahŕňajú všetky práce a úkony potrebné k zriadeniu 
a odskúšaniu NN prípojok, vrátane vybúrania a znovuzriadenia prípadných spevnených povrchov, 
taktiež aj prípadné pretláčania pod komunikáciami alebo chodníkmi, vrátane dodávky OC chráničiek. 
 
1.3.4 Vyhotovenie rozvádzačov 

Elektromerový rozvádzač RE (dodávka stavebnej časti), motorický rozvádzač RM (dodávka 
strojnotechnologickej časti) a dátový rozvádzač DT (dodávka elektrotechnologickej časti) budú 
umiestnené vedľa ČS v celoplastovom rozvádzači so zemným montážnym dielom bez betónovej 
základovej dosky. Rozvádzače budú typizované a budú od jedného výrobcu na celej stavbe.  
 
Rozvádzač RE bude zhotovený v súlade s požiadavkami energetických závodov. 
 
V rozvádzači RM+DT je umiestnená časť PRS + MaR. Rádiomodem je napájaný z jednosmerného 
zdroja o hodnote 13,8 V =, riadiaci systém je napájaný z jednosmerného zdroja o hodnote 24 V =. Pre 
servisné účely budú v rozvádzači RM+DT osadené zásuvky 400VAC/16A, 230VAC/16A a 24VAC 
(SELV). Zásuvky 400VAC/16A, 230VAC/16A sú chránené prúdovým chráničom s rozdielovým 
prúdom 30 mA / doplnková ochrana /.  
 
Prívod do rozvádzača RM+DT je navrhnutý zdola z elektromerového rozvádzača. Vývody 
z rozvádzača RM+DT sú navrhnuté zdola a káble z neho vystupujú do káblových rúrok, ktoré chránia 
kábel pred mechanickým poškodením. 
 
Prípojnica potenciálneho vyrovnania je umiestnená v káblovom priestore rozvádzača RM + DT.  
 
RM rozvádzač bude obsahovať: prípojku jednožilovým vodičom, prepojenie pomocných obvodov, 
jednopólové ističe s odpájaním, dvojpólové ističe pre jednosmerný prúd, trojpólové ističe, vypínaciu 
cievku, valcové poistky, odpínače valcových poistiek, LED signálky, tlačidlové ovládače, motorické 
spúšťače, prepäťové relé, miniatúrne relé, stykače, fázové relé, zvodičové moduly, oddeľovací 
transformátor, spony, monitorovacie jednotky, softštartéry pre motory (ak sú navrhnuté), prepojovacie 
lišty, spínacie zdroje, zásuvku jednofázovú 230V, zásuvku trojfázovú 400V a ostatné príslušenstvo 
potrebné pre spoľahlivú prevádzku rozvádzača. 
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DT rozvádzač bude obsahovať: prípojku jednožilovým vodičom, prepojenie pomocných obvodov, 
PLC B&R X20 alebo ekv., Racom MR 400 alebo ekv., farebný display min. 2x16 znakov PLC B&R 
PP45 alebo ekv., prepäťovú ochranu sieťovú, prepäťovú ochranu koaxiálnu, externú anténu 430 MHz 
vrátane prepäťovej ochrany antény, sieťový záložný zdroj 230V/24V/2,5A vrátane istenia, sieťový 
zdroj 230V/13,8V/5A vrátane istenia, akumulátory 2x12V/7Ah, menič 24V/13,8V/2A, regulátor 
teploty, vykurovacie teleso 50W, termostat 0-50W, zásuvku 24V, softvérové vybavenie automatiky 
a prenosu v PLC a rádiomodemu a ostatné príslušenstvo potrebné pre spoľahlivú prevádzku 
rozvádzača. 
 
V prípade použitia frekvenčného meniča (Bošany ČS1) v káblovom priestore rozvádzača RM + 
DT sú umiestnené sínusové filtre na úpravu výstupného napätia frekvenčných meničov do 
sínusového tvaru a zároveň eliminujú na minimum rádiové rušenie do priestoru. 
 
Ďalšie požiadavky na vyhotovenie rozvádzačov: 

- všetky tri rozvádzače budú umiestnené vedľa seba, budú rovnakej výšky a hĺbky 
- vybudujú sa pilierové rozvádzače bez nutnosti budovania betónovej základovej dosky 
- vyhotovenie bude celoplastové pre všetky rozvádzače (RE, RM aj RDT) 
- RE rozvádzač bude jednoplášťový bez temperovania v zimnom období 
- RM a RDT plastové rozvádzače budú dvojplášťové, budú vložené do vonkajšej plastovej 

skrine, ktorá bude uzamykateľná 
- zadná strana, bočné strany, spodná časť aj vrch RM a RDT rozvádzačov budú zateplené 

vhodným zatepľovacím materiálom hr. 3-5 cm 
- bude zabezpečené temperovanie RDT rozvádzača v zimnom období vykurovacím telesom 

50W 
 
1.3.5 Káblové rozvody 

Medzi rozvádzačom a čerpacou stanicou bude uložených min. 5 ks plastových chráničiek min. DN 75. 
Zdroj pre SELV musí vyhovovať STN 61558-2-6. 
Káblové rozvody pre napájanie zariadení budú zrealizované medenými káblami s plastovou izoláciou. 
Káblové rozvody pre meranie a reguláciu budú zrealizované tienenými káblami s medeným jadrom. 
Z rozvádzača RM je vyvedená prívodka pre napojenie mobilnej elektrocentrály. Pripojenie je možné 
po prepnutí hlavného vypínača. Vtedy sa odpojí prívod od rozvádzača RE a rozvádzač RM môže byť 
napojený cez prívodku 400V/32A z núdzového zdroja. 
 
Vyžaduje sa, aby skrine ovládania motorov tvorili spoločnú časť rozvádzačov a musia spĺňať príslušné 
predpisy príslušných STN pre panelové rozvádzače. Skrine musia byť ľahko prístupné pre účely 
údržby a musia byť prachotesné vzduchotesné a vodotesné podľa požiadaviek krytia a ochrany 
minimálne IP54. Každý rozvádzač ovládania motora musí byť dimenzovaný tak, aby zniesol plný 
záťažový prúd na ktorý je dimenzovaný za najťažších prevádzkových podmienok.  
 
Ochranný prístroj v obvode alebo zariadení v prípade poruchy samočinne odpojí napájanie obvodu 
alebo zariadenia, pre ktoré zaisťuje ochranu pred dotykom neživých častí. Pri poruche medzi živou 
časťou a neživou časťou alebo ochranným vodičom v obvode alebo zariadení, predpokladané 
dotykové napätie vyššie než dohodnuté medzné dotykové napätie, nesmie trvať tak dlho, aby mohlo 
vyvolať nebezpečný fyziologický účinok u osoby, ktorá sa dotýka súčasne prístupných častí. Neživé 
časti sa musia pripojiť na ochranný vodič.  
 
Hlavné pospájanie sa musí urobiť na všetkých kovových plášťoch. Ak v inštalácii alebo jej časti nie je 
možné splniť podmienky samočinného odpojenia, urobí sa miestne pospájanie, nazývané aj doplnkové 
pospájanie.  
 
Všetky neživé časti inštalácie sa musia spojiť s uzemneným bodom siete prostredníctvom ochranných 
vodičov, ktoré sa musia uzemniť v blízkosti šachty. Uzemňovacím bodom siete je spravidla neutrálny 
bod. Krajný vodič sa nesmie v žiadnom prípade použiť ako vodič PEN.  
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V pevných elektrických rozvodoch môže funkciu ochranného aj neutrálneho vodiča zastávať jediný 
vodič (vodič PEN) za predpokladu, že sú splnené požiadavky 546.2 v HD 384.5.54.  
 
Charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie obvodov musia byť také, aby pri poruche so 
zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom a ochranným vodičom alebo neživou časťou 
v ktoromkoľvek mieste inštalácie došlo k samočinnému odpojeniu napájania v predpísanom čase.  
 
Čas odpojenia, dlhší ako vyžaduje tabuľka 41A STN 33 2000-4-41, ktorý ale neprevyšuje 5 s, sa 
dovoľuje pre koncový obvod napájajúci iba stacionárne zariadenia za predpokladu, že bude splnená 
podmienka poľa 413.1.3.5 a, 413.1.3.5 b. 
 
Ak podmienky STN 332000-4-41 413.1.3.3, 413.1.3.4 a 413.1.3.5 nemožno splniť použitím 
nadprúdových istiacich prístrojov, musí sa urobiť doplnkové pospájanie v súlade s 413.1.2.2. Inak sa 
odpojenie napájania musí zaistiť pomocou prúdového chrániča. 
 
Uzemnenie  
V zmysle STN 33 2000-5-54 je navrhnuté uzemnenie pre ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a 
pre správnu činnosť elektrických zariadení. Uzemnenie objektu je navrhnuté zemniacim pásikom 
FeZn 30x4mm, ktorý je umiestnený 10cm pod pieskovým lôžkom prívodného kábla. Na túto 
uzemňovaciu sústavu je pripojený vodičom FeZn 8mm2 technologický rozvádzač i všetky kovové 
časti ČS cez zbernicu hlavného pospájania. Z tejto zbernice je uzemnený rozvádzač RM1 vodičom 
FeZn 8mm2. 
 
1.3.6 MaR a ASRTP 

Predmetom riešenia projektu MaR a ASRTP je dodávka rozvádzača DT, zhotovenie riadiaceho 
a monitorovacieho systému čerpacích staníc a ich pripojenie na existujúci dispečing 
Objednávateľa, vrátane všetkých HW a SW prác a dodávok aj keby neboli osobitne 
vymenované v týchto špecifikáciách.  
 
Pre riadenie a monitorovanie chodu čerpacích staníc je navrhnutá riadiaca stanica (pozri popis pri RM 
rozvádzači), ktorá sa napojí na nadradený riadiaci systém, čím bude možné, sledovať chod čerpacej 
stanice diaľkovo z dispečingu. Nadradená úroveň poskytuje rozličné informácie o stavoch 
technologického procesu a to najmä pomocou grafických zobrazení procesu, výstražných hlásení 
o poruchových stavoch, a pomocou dlhodobého archivovania snímaných signálov a stavov procesu, 
vrátane výpisov na tlačiareň. 
 
ČS budú napojené cez PLC osadený v DT rozvádzači na dispečing ČOV pre operatívny zásah do času 
3 hod. (akumulácia v potrubí) s možnosťou uvedenia činnosti ČS do prevádzky s mobilným 
náhradným zdrojom. Za týmto účelom každá ČS bude vybavená zástrčkou 400 V pre možnosť 
napojenia náhradného zdroja elektrickej energie. 
 
Ovládanie a blokovanie čerpadiel: 

- čerpadlá Č1, Č2 je možné ovládať v režimoch AUT a RUČ. Pri ručnom ovládaní čerpadiel 
budú čerpadlá blokované od vypínacej hladiny. Riadiaci systém PLC mení poradie zapínania 
čerpadiel tak, aby jednotlivé čerpadlá boli rovnako zaťažené 

- v automatickom režime sú čerpadlá ovládané pomocou riadiaceho systému na základe 
kontinuálneho merania hladiny s možnosťou nastavenie zap. a vyp. hladín a blokovaním od 
minimálnej hladiny s prihliadnutím na funkciu preplachu ČS (AFP systém príp. SW variant), 
chod ponorných čerpadiel je signalizovaný zelenými signálkami, porucha ponorných čerpadiel 
je signalizovaná červenými signálkami 

- čerpadlá sú vybavené snímačmi prehriatia vinutia a priesaku vody do vinutia, pri výpadku 
jednej fáze bude rozvádzač RM odstavený 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita A:Topoľčany 12 

- tlačidlo „CENTRÁL STOP vypne technológiu čerpacej stanice ale časť MaR (rozvádzač DT) 
ostane v prevádzke 

- technológiu čerpacej stanice je možno uviesť do prevádzky ručným natiahnutím vypínacej 
cievky ističa HF 

- spomalenie priebehu štartu ponorných čerpadiel v HČS1 Bošany, HČS1 Solčany a HČS1 
Nitrianska Streda zabezpečia softštartéry s regulovanou dobou trvania štartu. Po 
naštartovaní čerpadiel softštartéry budú premostené stykačmi 

- rozbeh a dobeh ponorných čerpadiel v ČS1 Bošany zabezpečia frekvenčné meniče v 
nastaviteľných časových úsekoch 

 
PLC bude zabezpečovať prevádzku čerpadiel a prenos údajov na dispečing. 
 
Prevádzka čerpadiel: 
- zapínanie čerpadla pri max. 

prevádzkovej hladine 1 
- zapínanie druhého čerpadla pri max. 

prevádzkovej hladine 2 
- vypínanie čerpadla pri min. 

prevádzkovej hladine 1 
- vypínanie druhého čerpadla pri min. 

prevádzkovej hladine 2 
- blokovanie čerpadiel pri min. hav. 

hladine 
- striedanie čerpadiel 
- záskok čerpadiel pri poruche  
- systém čistenia ČS 
 

Prenosový systém zabezpečuje: 
- prenos údajov na dispečing: 

- chod čerpadiel 
- porucha čerpadiel 
- min. hav. hladina 
- max. hav. hladina 
- kontinuálnu hladinu 
- výpadok napätia 
- vstup do objektu 

- ovládanie z dispečingu 
- voľba prevádzky / diaľkovo-miestne / 

- navolenie čerpadiel 
- ovládanie čerpadiel 
- blokovanie čerpadiel v nadväznosti na druhé ČS 

Riadiaci systém každej čerpacej stanice bude pripojený do rádiovej siete dispečerského riadenia 
s hlavnou čerpacou stanicou pomocou rádiomodemu. Hlavná čerpacia stanica riadi celú sústavu 
čerpacích staníc spadajúcich pod danú oblasť. V automatickom režime bude čerpacia stanica 
blokovaná od chodu predchádzajúcej čerpacej stanice, čím sa zabráni vyplaveniu čerpacej stanice.   
 
Prenos údajov z ČS na dispečing Objednávateľ bude uskutočnený rádiovým spôsobom. Prenos 
v rámci dispečingov bude cez existujúcu sieť Objednávateľa. Riadenie procesov bude v dvoch 
úrovniach: 

- možnosť aktívneho zásahu na dispečingu ČOV Topoľčany 
- možnosť pasívneho sledovania údajov na dispečingu OZ Topoľčany 

 
Komunikačný systém - rádiová dátová sieť slúžiaca na komunikáciu so vzdialenými technologickými 
objektmi bude budovaná s ohľadom na nasledujúce požiadavky, ktoré musí spĺňať: 

1. komunikačný systém musí byť na rádiovom kanále kompatibilný s existujúcim systémom na 
OZ Topoľčany 

2. z dôvodu budovania siete s veľkým pokrytím územia a s možnosťou jednoduchej retranslácie 
dát z objektov z nižšou kvalitou rádiového signálu bez potreby ďalších investícii do 
infraštruktúry bude potrebné zachovať jednotný komunikačný protokol MORSE na rádiovom 
kanále pre celú sieť 

3. využívanie jednej frekvencie v pásme 400MHz pre celú rádiovú sieť 
4. polygonálna štruktúra siete - každá stanica komunikuje s centrálnou stanicou a ďalšími 

zvolenými stanicami 
5. paketové prepojovanie 
6. možnosť retranslácie na každej podriadenej stanici 
7. možnosť diaľkovej zmeny retranslačnej trasy 
8. rýchlosť prepínania rádiomodemu medzi príjmom a vysielaním menšia ako 2 ms 
9. na každom rádiomodeme môžu byť k dispozícii 2 nezávislé sériové porty + eth. rozhranie 
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10. možnosť vytvárania hybridných sietí - integrované IP prostredie LAN, WAN, GPRS 
11. antikolízny systém - u každého nodu siete, resp. užívateľského rozhrania bude možné 

individuálne riešiť algoritmy prístupu na kmitočet vrátane priorít 
12. rozptýlená inteligencia -všetky body rádiovej siete sú rovnocenné. Každý bod siete môže 

slúžiť zároveň ako retranslačný bod. 
13. možnosť prevádzky mobilných prostriedkov v rámci dosahu rádiovej siete 
14. konfigurácia, nahrávanie softvéru - konfiguráciu všetkých parametrov modemov v celej sieti 

bude možné robiť na diaľku priamo z dispečingu bez potreby výjazdu na objekt. Taktiež 
nahrávanie vyšších verzií softvéru do modemov možno zrealizovať priamo z dispečingu  

15. diagnostika po sieti - u komunikačného systému bude možné manuálne alebo automaticky 
(pomocou dohľadového SW) priebežne sledovať a kontrolovať kvalitu prenosov, 
optimalizovať sieť. Záznamy o prevádzke siete, stave prenosových kanálov (opakované 
pakety, stratené pakety, počty prenesených paketov), rušenie na rádiovom kanále, sú k 
dispozícii s 3 dňovou históriou  

16. možnosť non-stop Hotline servisu z dohľadového centra zhotoviteľa komunikačného systému 
17. bezplatne download nových verzií softvéru  a firmvéru k rádiomodemom 
18. možnosť riešiť kompletnú prevádzku siete prostredníctvom poskytovania verejnej 

elektronickej komunikačnej služby  v súlade so zákonom č. 610/2003 Z.z. o elektronických 
komunikáciách 

 
Rádiový projekt a povolenie TÚ SR 
Podkladom pre diaľkový prenos bude meranie kvality rádiových spojov medzi jednotlivými bodmi 
siete. Výsledky meranie budú podkladom pre Rádiový projekt pre povolenie TÚ SR. 
Minimálny požadovaný obsah rádiového projektu: 
 Súradnice bodu RDS 
 Meranie bodu RDS 
 Projekt pre TÚ SR 

Meranie a projekt rádiovej siete vrátane legislatívnych požiadaviek zabezpečí zhotoviteľ v súčinnosti 
s investorom. 

1.4 PRELOŽKY VODOVODNÝCH POTRUBÍ 

V prípade výskytu prekládok vodovodných potrubí platia nasledovné zásady: 
 
Vodovodné siete sa majú navrhovať v zmysle platnej legislatívy a STN, najmä v súlade s úpravou 
MPSR č.477/99-810 z 19.2. 2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných 
a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatností vodných zdrojov, ďalej v súlade s výhlaškou 
699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN 75 5401 Navrhovanie 
vodovodných potrubí. 
 
Vodovodné vetvy majú byť navrhnuté z  polyetylénových rúr tlakových HDPE DN podľa návrhových 
parametrov, minimálne však DN 100 (PE 100, SDR 17,  110x6,6 – PN 10,  160x9,5 – PN 10, 
pokiaľ z hydraulických výpočtov nevychádza požiadavka na vyššiu tlakovú triedu).  
 
Vodovodné potrubia budú označené modrou čiarou pozdĺž celej dĺžke, čím sa budú odlišovať 
o kanalizačných výtlačných potrubí, ktoré budú označené hnedou alebo oranžovou čiarou. 
 
Na vodovodné potrubia má byť upevnený signalizačný vodič CYKY 2x4 mm2 s identifikačnou 
hrubou plastovou páskou s nápisom „Pozor vodovod“. 
 
Vodovodné potrubie má byť spájané zvarovaním na tupo. U armatúr je požadované použiť 
v maximálne možnej miere elektrotvarovky z HDPE, resp. zvárané spoje.  
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V miestach križovania potrubí s vodnými tokmi je od Zhotoviteľa požadované potrubie uložiť do 
oceľovej chráničky na kĺznych objímkach a medzipriestor vyplniť cementovou maltou. Konce 
chráničiek majú byť uzatvorené nerezovými manžetami. 
 
Pre možnosť čistenia vodovodných potrubí majú byť v najnižších bodoch umiestnené podzemné 
hydranty – kalníky, v najvyšších bodoch podzemné hydranty - vzdušníky.  
 
Hydranty na vodovodoch majú byť osadzované na odbočke cez uzáver (napr. MMA Flex xxx/80, Š80, 
TP 80/200, PP 80, H=V(K)).  
 
Trasa vodovodných vetiev, poloha uzatváracích armatúr a podzemných hydrantov má byť označená 
pomocou orientačných plastových tabuliek osadených na oceľových stĺpikoch alebo na stene 
najbližších objektov.  
 
Ďalší popis všeobecných technických požiadaviek sa nachádza v časti 2 zväzku 3 a vo výkresovej 
časti vo zväzku 5. 
 
Prepojenie existujúcich vodovodných prípojok 

V prípade prekládky vodovodu Zhotoviteľ zrealizuje aj prepojenie existujúcich vodovodných 
prípojok, pričom platí nasledovné: 
 
Existujúce zlúčené prípojky budú zrušené a bude vykonané prepojenie na novo navrhovaný 
vodovodný rad za predpokladu: jedna nehnuteľnosť = jedna vodovodná prípojka. V nevyhnutnom 
prípade budú vybudované tzv. zlúčené vodovodné prípojky (jedna spoločná vodomerná šachta pre 
viac odberateľov – vodomernú šachtu vrátane vystrojenia si budujú odberatelia vo vlastnej réžii, 
vodovodné prípojky budú po vybudovaní zaslepené).  
 
Prepojenie bude vykonané na verejnom pozemku (verejná časť vodovodnej prípojky) s tým, že 
existujúce plastové rozvody budú pokiaľ možno zachované. Prípojky vedené po súkromných 
pozemkoch (súkromná časť vodovodnej prípojky) budú vykonané iba výnimočne a so  súhlasom SD, 
pokiaľ nebude iné možné riešenie. 
 
Vodovodné prepojenie - prípojky majú byť navrhnuté z polyetylénových rúr tlakových HDPE DN 25-
50 (PE 100, SDR17, 32x1,9-63x3,8 PN 10). Napojenie prípojok na jestvujúci vodovodný rad 
z oceľového, liatinového alebo PVC materiálu má byť vykonané navrtávacím pásom z tvárnej liatiny s 
 celoliatinovou objímkou, guľovým ventilom so zemnou ventilovou súpravou a koncovkou pre PE 
potrubie. V spojkách pre potrubie z HDPE budú inštalované rozperné krúžky.  
 
V rámci prepojenia prípojky je uvažované: navrtávací pás s uzatváracím ventilom, zemná teleskopická 
súprava + uličný ventilový poklop, prepojovacie potrubie HDPE 100, DN 25 (32 x 2.9), SDR 11, PN 
10, spojka nového a starého potrubia min. PN 10, zemné práce, križovanie podzemných vedení 
a všetky dočasné práce a materiály, demontáž ovládacej tyče jestvujúceho prípojkového šupátka 
a poklopu, vybúranie/zrušenie a oprava všetkých druhov povrchov – uvedenie do pôvodného stavu, 
preplach a dezinfekcia. 
 
Potrubie vodovodných prípojok za čerpacími stanicami majú byť navrhnuté z polyetylénových rúr 
tlakových HDPE DN 25-50 (PE 100, SDR 11, 32x1,9-63x2,9, PN 16). Vodovodné prípojky nad 
čerpacími stanicami kde tlak presahuje 6 Bar je nutné opatriť redukčnými ventilmi tlaku.  
 
Ďalší popis všeobecných technických požiadaviek sa nachádza v časti 2 zväzku 3 a vo výkresovej 
časti vo zväzku 5. 
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1.5 OCHRANNÉ PÁSMA 

Vzhľadom na to, že kanalizácia je v prevažnej miere trasovaná v komunikáciách a zelených pásoch, 
dochádza k stretom a súbehom s viacerými inžinierskymi sieťami, s ktorými nie je vždy možné 
dodržiavať vzájomne požadované ochranné pásma. Uloženie kanalizácie bude riešené tak, aby boli 
dodržané najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti medzi vedeniami, dané STN.  
 
Pri križovaní je nutné dodržiavať normu STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického 
vybavenia. Pred zahájením zemných prác je Zhotoviteľ povinný zaistiť vytýčenie všetkých 
podzemných sietí. Pri realizácii zemných prác v blízkosti týchto rozvodov je nutné výkopy prevádzať 
ručne a odkryté potrubie zabezpečiť proti poškodeniu. Pri odkrývaní jednotlivých inžinierskych sietí je 
nutné pozvať na stavbu správcu – majiteľa týchto sietí a previesť príslušné opatrenie podľa ich 
požiadaviek. 
 
Niveleta potrubia je navrhnutá tak, aby vzájomné križovanie týchto sietí bolo možné bez nutnosti 
zásahu do jestvujúcich sietí. Pri návrhu trasy kanalizačného potrubia v súbehu s IS boli dodržané 
nasledovné podmienky: 
- kanalizačné potrubie – vodovod       min. 60 cm 
- kanalizačné potrubie – stĺpy NN, OSTK  min. 100 cm 
- kanalizačné potrubie – plyn STL  min. 100 cm 
- vzdušné elektrické vedenie – 11x220 kW 40 m 
- ochranné hrádze výšky do 1 m   6 m 
- ochranné hrádze výšky nad 1 m  10 m 
- vodný tok – breh    4 – 6 m 

1.6 KRIŽOVANIE KOMUNIKÁCIÍ 

V rámci projektu dochádza k stretu navrhovanej kanalizácie so štátnymi cestami II., III. triedy 
a miestnymi komunikáciami tvoriacimi infraštruktúru daného regiónu. Dotknuté štátne cesty: 
 
- štátna cesta II. triedy II/593  
- štátna cesta III. triedy III/49937 
- štátna cesta III. triedy III/49938 
- štátna cesta III. triedy III/06459 
- štátna cesta III. triedy III/06449 
- štátna cesta III. triedy III/06462 
- štátna cesta III. triedy III/06490 
- štátna cesta III. triedy III/06499 
 
Križovania štátnych ciest sa navrhujú vykonať spôsobom pretláčania popod predmetnú vozovku. 
V rámci výstavby bude štátne cesty križovať gravitačná kanalizácia z plastového potrubia DN 300 
alebo výtlačné potrubie z materiálu HDPE s rozmermi DN 80 až 160.  
 
Na pretláčanie budú vykopané štartovacie jamy s pôdorysnými rozmermi 2,0 x 4,0 m a cieľové jamy 
s rozmermi 2,0 x 2,0 m. V prípade stiesneného priestoru, kedy nie je možné vykopať štartovacie 
a cieľové jamy s rozmermi 2,0 x 4,0 m a 2,0 x 2,0 m, je možné použiť miniverziu pretláčacieho 
zariadenia, pre ktoré postačuje štartovacia jama s rozmermi 1,5 x 2,5 m a cieľová jama 1,2 x 1,2 m. 
Štartovaciu jamu treba pri dostatočnom manipulačnom priestore umiestniť minimálne 1,5 m od 
spevnenej časti vozovky. Gravitačné a výtlačné potrubie sa navrhuje uložiť do oceľovej chráničky DN 
600 prípadne DN 200 až 250 na klzných objímkach typu “Raci“ podľa rozmerov jednotlivých potrubí. 
Konce chráničiek  treba utesniť. Pri pretláčaní je dôležité dodržať minimálnu hĺbku pretlaku t.j. 1,5 m 
medzi vonkajším obrysom oceľovej chráničky a niveletou pozemnej komunikácie.  
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Križovania miestnych komunikácií požadujeme taktiež riešiť pretláčaním, pričom pre ne platia tie isté 
podmienky ako pri pretláčaní štátnych ciest. Pri realizácii pretláčania dôjde k menšiemu obmedzeniu 
premávky a k menšiemu poškodeniu telies komunikácií prípadne chodníkov. V prípade nedostatku 
miesta na umiestnenie štartovacej alebo cieľovej jamy, sa križovanie vykoná prekopaním na dvakrát 
po ½ šírky vozovky.  
 
Kanalizačné prípojky budú budované zároveň s postupom výstavby jednotlivých kanalizačných 
zberačov a stôk. Prípojky požadujeme realizovať taktiež pretláčaním (pokiaľ to bude možné). 
Zaústené budú do revíznych šácht DN 400 umiestnených na hranici súkromných pozemkov. 
 
Trasy kanalizácie sú navrhnuté tak, aby čo najmenej zasahovali do štátnych ciest a súkromných 
pozemkov s ohľadom na existujúce inžinierske siete. V niektorých prípadoch je možné trasu 
kanalizácie umiestniť len do telesa cesty. Ak trasa kanalizácie zasahuje do jazdného pruhu vozovky, 
požadujeme ju umiestniť do osi jazdného pruhu. V týchto prípadoch bude výstavba prebiehať po 
úsekoch s dĺžkou maximálne 50m, kde bude táto prekážka označená dopravnými značkami. Narušený 
povrch pozemnej komunikácie bude po ukončení výstavby uvedený do pôvodného stavu. 

1.7 OBNOVA KOMUNIKÁCIÍ 

Búracie práce 

V prípade vedenia stokovej siete v cestnej komunikácii sa najskôr vykoná narezanie a odstránenie 
obrusnej vrstvy asfaltu, ďalej podkladnej vsrtvy vozovky (asfalt alebo betón) a následne odstránenie 
zhutnenej štrkodrvy. 
 
Obnova štátnych ciest 

Obnova štátnych komunikácií po uložení kanalizácie musia byť v súlade s povolením na zvláštne 
užívanie pozemnej komunikácie (rozkopávkovým povolením) cestných správnych orgánov. V 
štátnych cestách bude pre spätný zásyp použitý zhutnený štrkopiesok v celej výške zásypu. 
 
Štátne cesty  I. triedy 
 
Dočasná obnova: Po ukončení výkopov, pokládke rúr a zhotovení spätných zásypov budú 
vyhotovené konštrukčné vrstvy komunikácie a vrchný ABS I kryt v šírke ryhy pre potrubie + 2x300 
mm. Medzi jednotlivými vrstami komunikácie je potrebné zrealizovať spojovací postrek. Styk 
pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté 
v cene zálievky). Úpravu ryhy je potrebné riešiť preplátovaním podkladových vrstiev konštrukcie 
vozovky v šírke 300 mm na obe strany ryhy. 
 
Skladba vozovky štátnej cesty I. triedy – dočasná obnova: 
- asfaltový betón ABS I modif. so zaliatím špár   hr. 50 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- asfaltový betón ABS II so zaliatím špár   hr. 50 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- kamenivo obaľované asfaltom OK I     hr. 100 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- kamenivo spevnené cementom    hr. 200 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spätný zásyp štrkopieskom zhutnenou po vrstvách   (šírka ryhy) 
 
Konečná obnova: Konečná obnova povrchu vozovky bude vykonaná cca 6 mesiacov po provizórnej 
obnove podľa úrovne sadnutia vozovky. Odfrézuje sa 5 cm ABS I povrchu, aplikuje sa spojovací 
postrek a položí sa nová vrstva 5 cm modifikovaného ABS I. Styk pôvodnej vozovky s novou úpravou 
utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté v cene zálievky). Konečná obnova 
ABS I modif. sa požaduje v celej šírke komunikácie. 
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Pred pokládkou živičných vrstiev v mieste zásahu je nutné predložiť protokol o zmeraní zhutnení 
spätných zásypov, kde merná hodnota nesmie dosiahnuť nižšie hodnoty ako nenarušené cestné teleso. 
Predmetné meranie musí vykonať organizácia oprávnená k tejto činnosti. 
 
Štátne cesty  II. a III. triedy 
 
Dočasná obnova: Po ukončení výkopov, pokládke rúr a zhotovení spätných zásypov budú 
vyhotovené konštrukčné vrstvy komunikácie a vrchný ABS I kryt v šírke ryhy pre potrubie + 2x300 
mm. Medzi jednotlivými vrstami komunikácie je potrebné zrealizovať spojovací postrek. Styk 
pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté 
v cene zálievky). Úpravu ryhy je potrebné riešiť preplátovaním podkladových vrstiev konštrukcie 
vozovky v šírke 300 mm na obe strany ryhy. 
 
Skladba vozovky štátnej cesty II. a III. triedy – dočasná obnova: 
- asfaltový betón ABS I so zaliatím špár   hr. 50 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- asfaltový betón ABS II so zaliatím špár   hr. 50 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- kamenivo obaľované asfaltom OK I     hr. 100 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- kamenivo spevnené cementom    hr. 200 mm (šírka ryhy + 2x300 mm) 
- spätný zásyp štrkopieskom zhutnenou po vrstvách   (šírka ryhy) 
 
Konečná obnova: Konečná obnova povrchu vozovky bude vykonaná cca 6 mesiacov po provizórnej 
obnove podľa úrovne sadnutia vozovky. Odfrézuje sa 5 cm ABS I povrchu, aplikuje sa spojovací 
postrek a položí sa nová vrstva 5 cm ABS I. Styk pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť 
asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté v cene zálievky). Konečná obnova ABS 
I modif. sa požaduje v šírke jazdného pruhu. 
 
Pred pokládkou živičných vrstiev v mieste zásahu je nutné predložiť protokol o zmeraní zhutnení 
spätných zásypov, kde merná hodnota nesmie dosiahnuť nižšie hodnoty ako nenarušené cestné teleso. 
Predmetné meranie musí vykonať organizácia oprávnená k tejto činnosti. 
 
Obnova miestnych komunikácií 

Na spätný zásyp v miestnych komunikáciách a pojazdných plochách bude používaný iba SD 
schválený vhodný, triedený, nesúdržný materiál vo vrstvách max. 300 mm.  
 
Dočasná obnova: Po ukončení výkopov, pokládke rúr a zhotovení spätných zásypov budú 
vyhotovené konštrukčné vrstvy komunikácie a vrchný ABS I kryt v šírke ryhy pre potrubie + 2x300 
mm. Medzi jednotlivými vrstami komunikácie je potrebné zrealizovať spojovací postrek. Styk 
pôvodnej vozovky s novou úpravou utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté 
v cene zálievky). Úpravu ryhy je potrebné riešiť preplátovaním podkladových vrstiev konštrukcie 
vozovky v šírke 300 mm na obe strany ryhy. 
 
Skladba vozovky miestnych komunikácii – dočasná obnova: 
- asfaltový betón ABS II so zaliatím špár  hr. 70 mm  (šírka ryhy+ 2x300 mm) 
- kamenivo obaľované asfaltom OK I    hr. 100 mm  (šírka ryhy+ 2x300 mm) 
- spojovací postrek 0,5 kg. m2      (šírka ryhy+ 2x300 mm) 
- kamenivo spevnené cementom   hr. 200 mm  (šírka ryhy+ 2x300 mm) 
- štrkodrva      hr. 2x200 mm  (šírka ryhy) 
- spätný zásyp vyťaženým materiálom zhutneným po vrstvách  (šírka ryhy) 
 
Konečná obnova: Oodfrézovanie vrchného ABS II krytu v hrúbke 5 cm a jeho následná obnova bude 
vykonaná cca 6 mesiacov po provizórnej obnove. Odfrézuje sa 5 cm ABS II povrchu, aplikuje sa 
spojovací postrek a položí sa nová vrstva 5 cm ABS II. Styk pôvodnej vozovky s novou úpravou 
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utesniť asfaltovou zálievkou a vystužujúcou rohožou (zahrnuté v cene zálievky). Konečná obnova sa 
urobí na šírku ryhy + 2x300mm (na obe strany ryhy). 
 
Pred pokládkou živičných vrstiev v mieste zásahu je nutné predložiť protokol o zmeraní zhutnení 
spätných zásypov, kde merná hodnota nesmie dosiahnuť nižšie hodnoty ako nenarušené cestné teleso. 
Predmetné meranie musí vykonať organizácia oprávnená k tejto činnosti. 
 
Obnova chodníkov 

Narušené kryty chodníkov sa uvedú do pôvodného stavu, včítane obrubníkov. Uvedené zásady platia 
aj pre kanalizačné odbočky. 
 
Obnova obrusnej vrstvy asfaltových vozoviek (štátnych aj miestnych) zahŕňa aj spojenie existujúcej 
a novej obrusnej vrstvy asfaltovou zálievkou alebo špeciálnym asfaltovým pásom roztaveným počas 
pokládky asfaltu. 
 
Obnova nespevnených plôch 

Pri nespevnenej vozovke sa zriadi zhutnený kryt so štrkodrvy. Výkopové práce realizované v zelených 
plochách je potrebné po ukončení výkopových prác dať do pôvodného stavu a plochy vysiať trávou. 

1.8 ORGANIZÁCIA DOPRAVY 

Vzhľadom na rozsah existujúcich súbežných vedení inžinierskych sietí t.j. verejného vodovodu,  
existujúcej kanalizácii, elektrických káblov a telekomunikačných vedení si výstavba kanalizácie 
vyžiada zásahy do miestnych komunikácii a štátnych ciest. Pri budovaní v miestnej komunikácii a 
štátnej ceste sa dočasný záber uvažuje do 1/2 šírky komunikácie t.j. jeden jazdný pruh.  
 
Výstavba kanalizácie na pozemných komunikáciách bude prebiehať po úsekoch maximálne do 100 m. 
Dopravné značenie bude osadené na začiatku každého budovaného úseku. Na začiatku úsekov, kde 
pracovný pás bude len z časti zasahovať do komunikácie budú osadené zvislé dopravné značky 
obmedzujúce rýchlosť jazdy podľa schváleného projektu organizácie dopravy. 
 
Ak navrhovaná kanalizácia prechádza stredom komunikácie v uliciach a nezostáva dostatočný priestor 
na bezpečné obchádzanie výkopu motorovými vozidlami, je potrebné dané ulice uzavrieť pre 
motorové vozidlá a vyznačiť uzávierku. Pred samotným uzavretím komunikácie je potrebné vopred 
a včas upovedomiť príslušné orgány ako aj obyvateľov daných oblastí, kde bude uzávierka 
realizovaná. 
 
V noci a za zníženej viditeľnosti je potrebné všetky prekážky na ceste označiť prerušovaným 
oranžovým svetlom, červenobielou páskou a prekryť. Dočasné dopravné značenie bude osadené na 
stĺpikoch s bieločervenými pruhmi a posunie sa vždy podľa aktuálneho pracovného pruhu. 
 
Projekt dopravného značenia (PDZ) bol spracovaný Objednávateľom, Zhotoviteľ zabezpečí jeho 
aktualizáciu, vrátane vybavenia potrebných povolení, vrátane všetkých nákladov a poplatkov. 

1.9 KRIŽOVANIE VODNÝCH TOKOV 

V rámci projektu dochádza k stretu navrhovanej kanalizácie s vodnými tokmi danej oblasti. Jedná sa 
o významný vodný tok t.j. Nitra, nevýznamné vodné toky, miestne potoky. V obci Bošany je taktiež 
navrhovaná odľahčovacia stoka s výustným objektom do rieky Nitra. Dotknuté vodné toky, ktoré 
križuje navrhovaná kanalizácia jednotlivých obcí alebo prepoje kanalizácie medzi obcami sú 
nasledovné: 
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Nitra, Lázkový potok, Chotina, Vyčoma, Dršňa, Odvodňovací kanál (pozn.: patrí pod správu 
Hydromeliorácie, š.p.) 
 
Križovanie s miestnymi potokmi 

Pri budovaní stôk v obciach a mimo nich dôjde ku križovaniu navrhovanej gravitačnej a výtlačnej 
kanalizácie s miestnymi vodnými tokmi. Križovania budú riešené prekopaním dotknutých vodných 
tokov a v jednom prípade pôjde o pretláčanie popod vodný tok.  
 
Pri prekopaní vodného toku sa plastové gravitačné potrubie kanalizácie s dimenziou DN 300 vo 
výkopovej ryhe uloží do oceľovej chráničky d 630 x 8 mm. Následne sa chránička obetónuje prípadne 
budú vybudované betónové bloky na stabilizáciu potrubia. V prípade výtlačného potrubia bude 
potrubie z HDPE DN 110 alebo 160 uložené do oceľovej chráničky DN 200 alebo 250. Potrubie je 
pod dnom vodného toku uložené v takej hĺbke, aby bolo minimálne krytie od obetónovania oceľovej 
chráničky 0,7 m pri upravených vodných tokoch a minimálne 1,2 m pri neupravených vodných 
tokoch. Pre zabezpečenie práce v suchom prostredí sa vybuduje vo vzájomnej vzdialenosti 4 až 10 m 
ochranné prehradenie z drevenej guľatiny DN 100, drevených dosiek a zhutneného ílu. Voda sa týmto 
úsekom prevedie oceľovou rúrou DN 500 prípadne väčšou (DN 900) podľa veľkosti vodného toku 
a výstavba bude prevedená v suchom výkope. 
 
Svahy potoka budú po ukončení výstavby uvedené do pôvodného stavu a opevnia sa kamennou 
nahádzkou na dĺžke 5,0 m pod a 5,0 m nad miestom križovania vodného toku. 
 
Pretláčanie pod vodným tokom bude riešené v lokalite obce Jacovce popod vodný tok Chotina v r.km 
2,045. Prekopanie je neefektívne z dôvodu vysokých opevnených brehov vodného toku. V mieste 
navrhovanej čerpacej stanice t.j. začiatok výtlaku, sa umiestni štartovacia jama 2 x 4 m a na 
protiľahlom brehu bude umiestnená cieľová jama 2 x 2 m, do ktorej výtlačné potrubie vyústi 
a následne sa napojí na navrhovanú kanalizačnú šachtu umiestnenú v komunikácii. 
 
Križovanie s riekou Nitra 

V regióne Topoľčany sa za významný vodný tok považuje rieka Nitra. V rámci riešenia odvádzania 
splaškových vôd na ČOV Topoľčany sú navrhnuté 2 križovania rieky Nitra výtlačnými potrubiami 
z HDPE o rozmeroch DN 100 a 160.  Miesta križovaní sú nasledovné : 
 

- výtlak HDPE DN 160 z obce Solčany na ČOV Topoľčany v dĺžke 180 m, 
- výtlak HDPE DN 100 v obci Bošany v dĺžke 67,5 m. 

 
Keďže sa jedná o dlhé úseky križovania, je na realizáciu navrhnutá bezvýkopová technológia tzv. 
mikrotunelovanie. Technológia mikrotunelovania spočíva v riadenom laserom navádzaným vŕtaním 
otvoru zo štartovacej do cieľovej jamy pri súčasnom zabudovávaní jednotlivých kusov potrubia. Ťažba 
a doprava zeminy je prevádzaná vyplavovaním, ktorá sa následne usadzuje v sedimentačných 
nádržiach.  
 
Na každom mieste križovania bude vybudovaná pažená štartovacia jama s rozmermi 8,0 x 4,5 m  
s dvojitou stenou vyplnenou betónom a pažená cieľová jama s rozmermi 5,5 x 4,0 m (2 x 3 m 
v prípade križovania v Bošanoch), tiež s dvojitou stenou vyplnenou betónom. Paženie bude pozostávať 
z larsenových štetovníc so šírkou 0,5 m. Požadovaná hĺbka oboch jám je cca 1,4 m pod osou potrubia. 
Nakoľko sa obe jamy nachádzajú pod úrovňou predpokladanej hladiny podzemnej vody, budú dná jám 
zaistené vodostavebným betónom hrúbky 0,3 m založenom na pieskovom lôžku hrúbky 0,1 m. 
V každej štartovacej jame bude umiestnený oporný betónový blok pre technológiu mikrotunelovania. 
Oporný blok bude pozostávať z 2 kusov cestných panelov KZD 300/200 s hrúbkou 180 mm.  
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Pri realizácii je nutné dodržať minimálne krytie potrubia pod dnom rieky Nitra a to 1,2 m. Potrubie 
bude vťahované do chráničky z materiálu HDPE DN 200 prípadne 250 pomocou klzných objímok 
„Raci“. Maximálna vzdialenosť medzi dvoma objímkami by nemala byť väčšia ako 2,5 m. 
 
Odľahčenie odpadových vôd 

V obci Bošany navrhujeme novú splaškovú kanalizáciu, ktorá bude odvádzať splaškové vody do ČOV 
Topoľčany cez sieť nových čerpacích staníc. Do navrhovanej kanalizácie budú prepojené už 
vybudované stoky. Časť už vybudovanej stokovej siete obce Bošany (pri areály Koželužne) je 
prevádzkovaná ako jednotná kanalizácia a z tohto dôvodu je potrebné dažďové vody pred najbližšou 
čerpacou stanicou odľahčiť.  
 
Pre tento účel požadujeme vybudovať odľahčovaciu stoku B-A-5-1, ktorá zabezpečí sústredenie 
odtoku z celého povodia do jedného miesta t.j. k ČS 1, kde navrhujeme odľahčenie dažďových vôd. 
Čerpacia stanica ČS 1 zabezpečí čerpanie zriedených vôd počas dažďa v pomere 1:4 (podľa NV SR č. 
296/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd 
a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd) do ČOV Topoľčany. 
Priemerný prietok splaškových vôd, odvádzaných jednotnou kanalizáciou, bol stanovený podľa počtu 
obyvateľov napojených na jednotnú kanalizáciu t.j. 1,528 l/s. Z toho vyplýva prietok zriedených 
odpadových vôd (v pomere 1:4) t.j. 7,65 l/s, ktorý je čerpaný čerpacou stanicou ČS 1 na ČOV 
Topoľčany. 
 
Odľahčovaciu stoku navrhujeme z plastového potrubia DN 800 dĺžky 331,63 m. Stoka je vedená cez 
areál závodu Koželužne Bošany a vyústená je do rieky Nitra. Vyústenie bude opatrené betónovým 
výustným objektom s liatinovou klapkou proti spätnému zaplaveniu z rieky.  

1.10 KRIŽOVANIE ŽELEZNÍC 

V rámci projektu dochádza k stretu navrhovanej kanalizácie so železničnou traťou č. 140 Nové Zámky 
- Prievidza a v troch prípadoch je navrhovaná kanalizácia v súbehu so železničnou traťou. Dotknuté 
miesta križovania a súbehu sú nasledovné: 

 
 Križovanie železničnej trate v žkm 69,492 – križovatka “Krušovce“, kataster Krušovce 
 Súbeh so železničnou traťou v žkm 69,411 až 69,513 – križovatka “Krušovce“, kataster 

Krušovce 
 Súbeh so železničnou traťou v žkm 65,687 až 65,925 – Ulica Stummerova, Topoľčany 
 Súbeh so železničnou traťou v žkm 73,875 až 74,022 – Železničná stanica Bošany 

 
Križovania železničnej trate 

 Ku križovaniu železničnej trate vysokotlakým výtlačným potrubím HDPE DN 100 dôjde 
v žkm 69,492 v katastri obce Krušovce pri križovatke “Krušovce“. Výtlačné potrubie bude 
umiestnené do dvoch chráničiek t.j. oceľovej chráničky d 273 x 6,5 mm a vnútornej HDPE 
chráničky d 160 x 9,5 mm. . Celková dĺžka oceľovej a HDPE chráničky je 10,0 m respektíve 
11,0 m. 

 
Súbehy so železničnou traťou 

Topoľčany 
 V Topoľčanoch, v ulici Stummerova, je navrhovaná kanalizácia, stoka “T-1“ DN 300, 

umiestnená do ochranného pásma železničnej trate č. 140 Nové Zámky – Prievidza. Ochranné 
pásmo predstavuje zónu 60 m od osi krajnej koľaje železničnej trate. Súbeh so železničnou 
traťou je uvažovaný v žkm 65,687 až 65,925. Dĺžka súbehu je 238,0 m. Najbližšie miesto 
priblíženia navrhovanej kanalizácie ku železničnej trati je v mieste zaústenia do existujúcej 
šachty v odbočke na ulicu Pod Kalváriou t.j. 20,18 m od osi železničnej trati. Samotná 
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výstavba kanalizácie v dotknutej ulici nebude mať žiadny vplyv na železničnú trať, prípadne 
iné objekty ŽSR 

Bošany 
 V obci Bošany, pri železničnej stanici, dôjde k súbehu železničnej trate a navrhovaného 

kanalizačného potrubia, stoky “B-B-3“ DN 300. Konkrétne sa jedná o súbeh vedení medzi 
žkm 73,800 až 74,100. Kanalizácia bude umiestnená v strede jazdného pruhu štátnej cesty 
III/06463 za železničnou stanicou. Stavba bude realizovaná v ochrannom pásme železničnej 
trate. Navrhovaná kanalizácia sa pri výstavbe k osi krajnej koľaje trate priblíži najbližšie na 
vzdialenosť 20,27 m. Súbeh predstavuje dĺžku 147,44 m. Táto vzdialenosť neovplyvní chod 
železničnej stanice a iných blízkych objektov ŽSR. 

Križovatka Krušovce 
 V tejto lokalite dôjde okrem križovania železničnej trate (bližšie popísané v kapitole 2.1) aj 

k súbehu navrhovanej trasy kanalizácie, výtlačného potrubia DN 100, so železničnou traťou 
v jej ochrannom pásme. Kanalizácia bude s traťou v súbehu na dĺžke 134,12 m medzi žkm 
69,411 a 69,513. 

Navrhované objekty neovplyvnia funkciu ani prevádzku železničnej trate a jej prislúchajúcich 
objektov. 

1.11 VÝSLEDKY IG PRIESKUMU 

Jednotlivé predmetné územia projektu sa z geomorfologického hľadiska nachádzajú na okraji 
Podunajskej roviny v území Nitrianskej pahorkatiny. Podľa regionálneho geomorfologického členenia 
je územie súčasťou Podunajskej pahorkatiny, podcelok Bojnianska pahorkatina. Bojnianska 
pahorkatina tvorí centrálnu, morfologicky členitejšiu medzihorskú časť Nitrianskej pahorkatiny. Zo 
západu do územia okrajovo zasahuje predpolie Považského Inovca, na východe a severovýchode 
predhorie Tríbeča. Reliéf územia je zarovnaný, pahorkatinný. Pahorkatina má ráz zarovnanej tabule, 
ktorú rieka Nitra, jej bočné prítoky a neotektonické pohyby pozdĺž zlomov rozčlenili na jednotlivé 
časti. Morfologicky v reliéfe výrazne vystupuje plochý chrbát vysokej obdokovskej kryhy. Smerom k 
západu vysoká obdokovská kryha stupňovito poklesáva do ripnianskej depresie a predpolia 
Považského Inovca a smerom k východu do výraznej zníženiny stredného toku rieky Nitra prepadliny 
Čakajovce – Žabokreky a predpolia Tríbeča . Klíma je tu nížinná, prevažne teplá, s priemernými 
teplotami v mesiaci január –1,5 až –4 ºC, júli 18,5 až 19,5 ºC a s priemerným ročným úhrnom zrážok 
650 – 700 mm. 
 
Z inžinierskogeologického hľadiska sa jednotlivé trasy stôk nachádzajú prevažne v regióne 
neogénnych tektonických  vkleslín, oblasť vnútrohorských nížin, rajón sprašových sedimentov, rajón 
sprašových sedimentov na riečnych terasách, rajón jednozrnných sedimentov, rajón štrkových 
sedimentov, rajón náplavov terasových stupňov, rajón deluviálnych sedimentov a rajón údolných 
riečnych náplavov. Okrajové časti niektorých častí sa nachádzajú v regióne jadrových pohorí, oblasť 
jadrových stredohorí, rajón pieskovcových hornín, rajón ílovcovovápenatých hornín, rajón vysoko 
metamorfovaných hornín, rajón dolomitických hornín a rajón ílovcovoprachovcových hornín. 
 
Na geologickej stavbe územia sa podieľajú prevažne neogénne sedimenty a v okrajových častiach 
niektorých i mezozoické a paleogénne komplexy hornín resp. horniny kryštalinika. Predkvartérne 
zeminy a horniny sú prekryté kvartérnymi fluviálnymi, eolickými a deluviálnymi sedimentami a 
najvrchnejší horizont v zastavaných častiach tvoria antropogénne navážky. 
 
Hydrogeologické pomery sú dané geologickou stavbou územia. V prevažnej časti územia sú 
podzemné vody viazané na fluviálne štrkové náplavy rieky Nitra a jej bočných prítokov, kde hladina 
podzemnej vody je v priamej hydrodynamickej závislosti na prietokoch v povrchových tokoch.  
V okrajových častiach Nitrianskej pahorkatiny v sklonitých územiach je hladina podzemnej vody 
viazaná v kvartérnych sedimentoch na piesčitejšie polohy resp. na polohy so zvýšeným obsahom 
úlomkovitého materiálu, kde z pravidla má napätý charakter. Piezometrická hladina podzemnej vody 
tu závisí od sezónnych zmien vlhkosti v horninovom prostredí. 
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V priebehu projekčných prác pri určovaní vplyvu podzemnej vody na podmienky budovania 
stavebných objektov je možné v časti záujmového územia vychádzať z údajov získaných v merných 
objektoch SHMÚ Bratislava. Údaje sú za obdobie rokov 1960 až 2006. Maximálne priemerné a 
minimálne hladiny na merných objektoch sú uvedené vo zväzku 3 časť 6 súťažných podkladov, kde sa 
nachádza aj podrobný popis vykonaného IG prieskumu v projektovej oblasti. 
 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita A:Topoľčany 23 

2. POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

Geograficky sa riešené územie nachádza v hornej časti Podunajskej nížiny – celok Podunajská 
pahorkatina, medzi pohoriami Tríbeč a Považský Inovec. Z geologického hľadiska je územie tvorené 
neogénnymi ílmi, pieskami a štrkmi. V zmysle seizmotektonickej mapy Slovenska (príloha A2 normy) 
sa jedná o územie patriace do oblasti s intenzitou nižšou ako 6o MSK-64. 
 
Predmetné územie je prevažne rovinaté, v okrajových častiach s výbežkami pahorkatín z okolitých 
pohorí. Obce sú rozložené na obidvoch stranách rieky Nitry.  
 
Mesto Topoľčany má vybudovanú jednotnú kanalizačnú sieť. Nová stoka je navrhnutá v okrajovej 
časti mesta, kde ešte kanalizácia nebola vybudovaná.  
 
Obec Jacovce má z časti vybudovanú splaškovú kanalizáciu ale funkčné sú len časti napojené na 
kanalizačný zberač Tovarníky – Topoľčany. Ostatné stoky sú nefunkčné. V PD sa ráta s ich napojením 
v rámci navrhovaného dobudovania stokovej siete.  
 
Obec Čeladince nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. V obci požadujeme vybudovať novú splaškovú 
kanalizáciu a jednu čerpaciu stanicu HČS 1. Všetky splaškové odpadové vody budú prečerpávané do  
existujúcej kanalizácie v obci Nitrianska Streda. Obec Nitrianska Streda má dobudovanú splaškovú 
kanalizáciu. Odpadové vody sú prečerpávané do ČOV Topoľčany. Vzhľadom na napojenie obce 
Čeladince požadujeme v čerpacej stanici výmenu kompletného technologického vystrojenia. 
 
Obec Bošany má z časti vybudovanú splaškovú a jednotnú kanalizáciu, ktorá je zaústená do ČOV 
v areáli závodu Koželužne Bošany. V rámci projektu požadujeme ČOV odstaviť a dobudovať zvyšnú 
kanalizačnú sieť v obci. Odpadové splaškové vody budú prečerpávané do obce Solčany, odkiaľ sú 
ďalej transportované ďalším výtlakom do ČOV Topoľčany. V rámci obce požadujeme vybudovať 6 
čerpacích staníc ktoré zabezpečia prečerpanie odpadových z nižšie položených častí obce a z poza 
Nitry, do hlavnej stoky B-A. Táto bude zaústená do čerpacej stanice HČS 1, ktorá zabezpečí 
prečerpanie odpadových vôd do obce Solčany. Súčasťou čerpacej stanice ČS1 bude odľahčenie do 
rieky Nitra, nakoľko sem bude napojená aj existujúca jednotná kanalizácia. 
 
Obec Solčany má z väčšej časti vybudovanú kanalizáciu. Splaškové odpadové vody sú odvádzané do 
čerpacej stanice odkiaľ sú prečerpávané na ČOV Solčany. V rámci projektu požadujeme dobudovať 
zvyšnú časť kanalizácie v obci Solčany.  V hlavnej čerpacej stanici HČS 1 budú vymenené čerpadlá. 
Všetky odpadové vody budú čerpané novým výtlačným potrubím do ČOV Topoľčany.  
 
Obec Nitrianska Streda má takmer kompletne vybudovanú splaškovú kanalizáciu. Splaškové 
odpadové vody sú odvádzané do existujúcej čerpacej stanice HČS 1 odkiaľ sú prečerpávané cez 
výtlačné potrubie DN 150 mm do ČOV Topoľčany. Požadujeme dobudovať gravitačnú splaškovú 
kanalizáciu v celej obci – chýbajú tri ulice. V existujúcej čerpacej stanici požadujeme výmenu 
kompletného technologického vystrojenia, nakoľko pripojením nových stôk a obce Čeladince dôjde 
k nárastu prietoku. 
 
 
V rámci regiónu Topoľčany sa požaduje vybudovať: 
- gravitačná kanalizácia   cca. 21 km 
- výtlačné potrubia   cca. 10 km 
- čerpacie stanice          12 ks, vrátane výmeny technológie v 2 existujúcich ČS 
- kanalizačné prípojky     1 139 ks 
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3 KANALIZÁCIA TOPOĽČANY 

Nová kanalizačná stoka je navrhnutá v meste Topoľčany na ulici Stummerova. Stoka rozširuje 
kanalizačnú sieť mesta a bude napojená na existujúcu kanalizačnú sieť. Všetky odvedené splaškové 
vody budú cez existujúcu kanalizačnú sieť zaústené do ČOV Topoľčany. 
 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 
SO 0107.1 Kanalizácia Topoľčany 
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný Stoka Typ Materiál DN/D Dĺžka

  objekt       [mm] [m]

Topoľčany (Stummerova) SO 0107 T1 gravitačná kamenina 300 240,46

Celkom gravitačná :           240,46

Celkom výtlak :           0,00
 
Počet čerpacích staníc:   0 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  10 ks 

3.1 SO 0107.1 KANALIZÁCIA TOPOĽČANY 

V meste Topoľčany je vybudovaná jednotná kanalizácia. Tento stavebný objekt rieši odkanalizovanie 
ulice Stummerova, kde bude situovaná vetva T1. Navrhované stoka bude začlenená do jestvujúceho 
kanalizačného systému.  
 
Nová kanalizačná stoka je navrhnutá v meste Topoľčany na ulici Stummerova. Vetva T1 celkovej 
dĺžky je vedená v chodníku pozdĺž rodinných domov ktoré budú do nej zaústené 10 prípojkami. Vetva 
sa zaústi do existujúcej šachy osadenej v miestnej komunikácii pri železničnom priecestí. Cez miestnu 
komunikáciu požadujeme kanalizáciu budovať pretláčaním. 
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4 KANALIZÁCIA JACOVCE 

V obci Jacovce je vybudovaná splašková kanalizácia. Odkanalizovaná je najmä južná časť obce, 
vybudovaný je takmer celý hlavný zberač J-A – končí pod obecným úradom. Zberač pokračuje do 
obce Tovarníky a je ďalej napojený na kanalizáciu mesta Topoľčany. V severnej časti obce je 
kanalizácia vybudovaná len čiastočne. Niektoré stoky nie sú na hlavný zberač napojené – boli 
budované len v rámci rekonštrukcie miestnych komunikácii.  
 
Požadujeme dobudovať gravitačnú splaškovú kanalizáciu v celej obci a prepojiť zatiaľ nefunkčné časti 
stôk. V obci sú navrhnuté dve čerpacie stanice, ktoré zabezpečia prečerpanie splaškových odpadových 
vôd do hlavného kanalizačného zberača J-A, z nižšie položených častí obce a z poza potoka Chotina. 
Na existujúcich stokách ktoré nie sú ešte v prevádzke bude potrebné dobudovať kanalizačné prípojky. 
 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 
SO 0106.1 Kanalizácia Jacovce
SO 0106.2 Kanalizácia Jacovce ČSOV
SO 0106.3 Kanalizácia Jacovce ČSOV, prípojky NN

PS 0106.1 Kanalizácia Jacovce ČSOV
PS 0106.2 Kanalizácia Jacovce ČSOV  - MaR, ASRTP  
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ Materiál DN/D Dĺžka

  objekt       [mm] [m]

Jacovce S0 0106 A-B gravitačná PP 300 71,70

    J-A gravitačná PP 300 356,53

    A-A-1 gravitačná PP 300 50,00

    A-C gravitačná PP 300 497,91

    A-C-1 gravitačná PP 300 100,00

    A-D gravitačná PP 300 346,59

    A-D-1 gravitačná PP 300 25,18

    A-E gravitačná PP 300 31,12

    A-E-1 gravitačná PP 300 420,79

    A-E-1-1 gravitačná PP 300 26,92

    A-F gravitačná PP 300 78,65

    A-F-1 gravitačná PP 300 186,47

    A-G gravitačná PP 300 681,05

    A-G-1 gravitačná PP 300 244,86

    A-G-2 gravitačná PP 300 243,56

    A-G-3 gravitačná PP 300 7,08

    A-J gravitačná PP 300 970,85

    A-H gravitačná PP 300 124,25

    A-I gravitačná PP 300 892,75

    A-I-1 gravitačná PP 300 30,15

    A-I-3 gravitačná PP 300 141,81

    A-I-4 gravitačná PP 300 151,93

    A-G HČS1 výtlak HDPE 110 19,95
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    A-C ČS1 výtlak HDPE 90 50,65
Celkom gravitačná :           5680,15

Celkom výtlak :           70,60
 
Počet čerpacích staníc:   2 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  351 ks, z toho 259 ks na novej stoke a 92 ks na existujúcej 

4.1 SO 0106.1 KANALIZÁCIA JACOVCE 

Hlavnou stokou bude zberač J-A ktorý je z väčšej časti vybudovaný a končí pri obecnom úrade. Stoka 
je napojená na kanalizačnú sieť mesta Topoľčany. V severnej časti obce je navrhnutá stoka A-J vedená 
pozdĺž štátnej cesty. Stoká A-J ústi do stoky A-G a tá do čerpacej stanice HČS1. Z nej sú vody 
prečerpávané do hlavného zberača J-A.  V strednej časti obce je navrhnutá stoka A-C vedená pozdĺž 
potoka Chotina. Voda zo stoky je do hlavného zberača J-A prečerpávaná čerpacou stanicou ČS 1. 
V dolnej časti obce je navrhnutá pre nové rodinné domy krátka stoka A-A-1 napojená priamo do 
existujúceho zberača. Navrhovaná kanalizačná sieť sa napája na existujúce stoky a v niektorých 
prípadoch prepája už vybudované stoky na existujúci hlavný zberač. Preto je potrebné pred začiatkom 
zemných prác preveriť hĺbku existujúcich šachiet.  

4.2 SO 0106.2 KANALIZÁCIA JACOVCE ČSOV 

V rámci obce Jacovce sú navrhnuté 2 čerpacie stanice. 

Čerpacia stanica HČS 1 je umiestnená v zelenom páse pri potoku Chotina oproti kostolu. Ústi do nej 
stoka A-G. Čerpacia stanica zabezpečuje prečerpanie splaškových odpadových vôd z väčšej časti 
severnej polovice obce. Výtlačné potrubie bude zaústené do hlavného kanalizačného zberača J-A hneď 
na druhej strane potoka. Čerpacia stanica bude typová, pozostáva z technologickej a stavebnej časti. 
Stavebná časť pozostáva z betónovej šachty vnútorného priemeru 2,2 m. 

Čerpacia stanica ČS 1 je umiestnená v zelenom páse pri parkovisku komunálneho podniku. Ústi do nej 
stoka A-C. Čerpacia stanica zabezpečuje prečerpanie splaškových odpadových vôd z rodinných 
domov pozdĺž potoka Chotina a z existujúcej časti stoky A-C. Výtlačné potrubie bude zaústené do 
existujúceho kanalizačného zberača. Čerpacia stanica bude typová, pozostáva z technologickej a 
stavebnej časti. Stavebná časť pozostáva z betónovej šachty vnútorného priemeru 1,6 m. 

4.3 SO 0106.3 KANALIZÁCIA JACOVCE ČS0V, PRÍPOJKY NN 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS: 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
HČS 1 1,7 
ČS 1 1,7 

 
HČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 3,4 kW Pp = 3,4 kW (β=1) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 1 kW Pp = 0,4 kW (β=0,4) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 3,8 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
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ČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 3,4 kW Pp = 3,4 kW (β=1) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 1 kW Pp = 0,4 kW (β=0,4) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 3,8 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  

4.4 PS 0106.1 KANALIZÁCIA JACOVCE ČS0V 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly, rozvádzače a príslušné vybavenie dispečingu.  
 
Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

HČS 1 6,2 5,86 
ČS 1 4,0 5,73 

 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

HČS 1 áno - - 
ČS 1 áno - - 

4.5 PS 0106.2 KANALIZÁCIA JACOVCE ČS0V – MAR, ASRTP  

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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5 KANALIZÁCIA ČELADINCE 

V obci Čeladince nie je vybudovaná splašková kanalizácia. Požadujeme vybudovať gravitačnú 
splaškovú kanalizáciu v celej obci. V obci je navrhnutá jedna čerpacia stanica HČS 1 Čeladince, ktorá 
zabezpečí prečerpanie splaškových odpadových vôd do existujúcej kanalizácie v susednej obci 
Nitrianska Streda. Osadenie čerpacej stanice je riešené tak, aby bola zachytená odpadová voda z celej 
obce.  
 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 
SO 1501.1 Kanalizácia Čeladince
SO 1501.2 Kanalizácia Čeladince HČS 1
SO 1501.3 Kanalizácia Čeladince HČS 1 - prípojka NN

PS 1501.1 Kanalizácia Čeladince HČS 1
PS 1501.2 Kanalizácia Čeladince HČS 1 -  MaR, ASRTP  
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ Materiál DN/D Dĺžka

  objekt       [mm] [m]

Čeľadince SO 1501 C-A gravitačná PP 300 639,47

    C-A HČS1 výtlak HDPE 110 1409,85

    C-A-1 gravitačná PP 300 300,69

    C-B gravitačná PP 300 773,00

    C-B-1 gravitačná PP 300 212,83

    C-B-2 gravitačná PP 300 281,27

    C-B-2-1 gravitačná PP 300 242,53

    C-B-3 gravitačná PP 300 389,34

    C-B-3-1 gravitačná PP 300 82,00

    C-B-4 gravitačná PP 300 377,24

    C-B-4-1 gravitačná PP 300 66,02

Celkom gravitačná :           3364,39

Celkom výtlak :           1409,85
 
Počet čerpacích staníc:   1 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  201 ks 

5.1 SO 1501.1 KANALIZÁCIA ČELADINCE 

Hlavnou kanalizačnou vetvou je stoka C-A-1 zaústená do HČS 1 Čeladince. Na stoku C-A-1 
nadväzuje stoka  A-C v smere na Nitriansku Stredu. Pozdĺž týchto dvoch stôk je navrhnuté výtlačné 
potrubie z HČS 1 až do kanalizácie v Nitrianskej Strede. Do stoky A-C je zaústená stoka C-B. Stoka 
C-B je vedená krížom cez dedinu a potom až po štátnu cestu. Ďalej je trasovaná v chodníku pozdĺž 
štátnej cesty. Pozdĺž štátnej cesty je vedená aj stoka C-B-2. Do stoky C-B sú zaústené z bočných ulíc 
stoky C-B-3 a C-B-4. 

Na výtlačnom potrubí sú osadené 4 revízne šachty. Všetky šachty budú z prefabrikovaných 
kanalizačných skruží DN 1000. V nich budú osadené príslušné armatúry a obsypané štrkopieskom. 
Dno šachty sa vybetónuje hr. 100 mm. Revízna šachta je rovnaká ako kalníková je navrhovaná po cca 
300 m a bude slúžiť na preplachovanie potrubia. Pri každej šachte je z každej strany na výtlačnom 
potrubí uzáver zo zemnou súpravou. 
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5.2 SO 1501.2 KANALIZÁCIA ČELADINCE HČS 1 

V rámci obce Čeladince navrhujeme 1 čerpaciu stanicu opadavých vôd. 

Čerpacia stanica HČS 1 Čeladince je umiestnená v zelenom páse na konci ulice v západnej časti obce. 
Ústi do nej stoka C-A-1. Čerpacia stanica zabezpečuje prečerpanie splaškových odpadových vôd 
z celej obce do kanalizačnej siete obce Nitrianska Streda. Výtlačné potrubie bude zaústené do stoky A. 

Čerpacia stanica bude typová, pozostáva z technologickej a stavebnej časti. Stavebná časť pozostáva z 
betónovej šachty vnútorného priemeru 2,2 m. Hneď za čerpacou šachtou bude na výtlaku  umiestnená 
suchá železobetónová šachta o vnútorných pôdorysných rozmeroch 3,8x2,4 m. V suchej šachte budú 
osadené uzávery na každom výtlaku od jednotlivého čerpadla. Za uzávermi sa cez T-kus spoja oba 
výtlaky do spoločného výtlaku, na ktorom bude osadený indukčný prietokomer. 

5.3 SO 1501.3 KANALIZÁCIA ČELADINCE HČS 1, PRÍPOJKA NN 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS: 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
HČS 1 4,2 

 
HČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 8,4 kW Pp = 8,4 kW (β=1) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 1 kW Pp = 0,4 kW (β=0,4) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 8,8 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  

5.4 PS 1501.1 KANALIZÁCIA ČELADINCE HČS 1 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly, rozvádzače a príslušné vybavenie dispečingu.  
 
Suchá šachta s prietokomerom pri  HČS 1 Čeladince 

Šachta slúži na osadenie indukčného prietokomeru. Do šachty budú zaústené obidva výtlaky čerpacej 
šachty na nich budú osadené montážne vložky, spätné klapky a uzávery (na každom potrubí). 
Následne sa potrubia spoja do spoločného výtlaku na ktorom bude osadený indukčný prietokomer. 
Výstup z prietokomeru je prenášaný do velína ČOV. 

Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

HČS 1 6,0 19,51 
 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

HČS 1 áno - áno 
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5.5 PS 1501.2 KANALIZÁCIA ČELADINCE HČS 1 – MAR, ASRTP  

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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6 KANALIZÁCIA BOŠANY 

Obec Bošany má z časti vybudovanú splaškovú a jednotnú kanalizáciu, ktorá je zaústené do ČOV 
v areáli závodu Koželužne Bošany. V rámci projektu požadujeme ČOV odstaviť a dobudovať zvyšnú 
kanalizačnú sieť v obci. Odpadové splaškové vody budú prečerpávané do obce Solčany, odkiaľ sú 
ďalej transportované ďalším výtlakom do ČOV Topoľčany. V rámci obce navrhujeme 6 čerpacích 
staníc ktoré zabezpečia prečerpanie odpadových z nižšie položených častí obce a z poza Nitry, do 
hlavnej stoky B-A. Táto bude zaústená do čerpacej stanice HČS 1, ktorá zabezpečí prečerpanie 
odpadových vôd do obce Solčany. Súčasťou čerpacej stanice ČS1 bude odľahčenie do rieky Nitra, 
nakoľko sem bude napojená aj existujúca jednotná kanalizácia. Osadenie čerpacích staníc je riešená 
tak aby bola zachytená odpadová voda aj z existujúcich stôk, čím sa zabezpečí odvedenie všetkých 
splaškových vôd z obce na ČOV Topoľčany. Na  kanalizačnom zberači bude hlavná čerpacia stanica 
HČS 1 ktorá bude prečerpávať odpadové vody výtlačným potrubím HDPE 225 do obce Solčany.  
 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 
SO 0189.1 Kanalizácia Bošany
SO 0189.2 Kanalizácia Bošany ČSOV
SO 0189.3 Kanalizácia Bošany ČSOV - prípojky NN
SO 0189.5 Kanalizácia Bošany - križovanie rieky Nitra

SO 0191.1 Kanalizácia Bošany - Solčany, výtlačné potrubie
SO 0191.2 Kanalizácia Bošany - Solčany, HČS 1

PS 0189.1 Kanalizácia Bošany ČSOV
PS 0189.2 Kanalizácia Bošany ČSOV - MaR, ASRTP  
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ Materiál DN/D Dĺžka

  objekt       [mm] [m]

Bošany SO 0189 B-A gravitačná PP 300 2476,65

    B-A-1 gravitačná PP 300 156,97

    B-A-2 gravitačná PP 300 351,15

    B-A-3 gravitačná PP 300 539,70

    B-A-3a gravitačná PP 300 18,65

    B-A-3 ČS6 výtlak HDPE 160 613,35

    L gravitačná PP 300 200,00

    B-A-3-2 gravitačná PP 300 62,00

    B-A-3-3 gravitačná PP 300 84,00

    B-A-4 gravitačná PP 300 563,99

    B-A-4 ČS3 výtlak HDPE 90 576,05

    B-A-4-1 gravitačná PP 300 485,50

    B-A-4-1-1 gravitačná PP 300 272,36

    B-A-4-2 gravitačná PP 300 639,49

    B-A-4-2-1 gravitačná PP 300 183,01

    B-A-4-2-1-1 gravitačná PP 300 118,50

    B-A-5 ČS1 výtlak HDPE 110 691,64

    B-A-5-1 gravitačná PP 600 120,15

    B-A-5-1-1 gravitačná PP 600 4,65
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    odľahčovacia gravitačná PP 800 331,63

    B-B gravitačná PP 300 383,37

    B-B ČS5 výtlak HDPE 110 330,16

    B-B-1 gravitačná PP 300 293,95

    B-B-2 gravitačná PP 300 387,99

    B-B-3 gravitačná PP 300 441,65

    B-B-3 ČS4 výtlak HDPE 90 487,82

    B-B-4 gravitačná PP 300 322,00

    B-C gravitačná PP 300 249,51

    B-E gravitačná PP 300 170,00

    B-F gravitačná PP 300 41,11

    B-G gravitačná PP 300 93,00

    B-G-1 gravitačná PP 300 55,00

Celkom gravitačná :           9045,98

Celkom výtlak :           2699,02
 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ Materiál DN/D Dĺžka

  objekt       [mm] [m]

Bošany - Solčany SO 0191 B-A HČS1 výtlak HDPE 225 4360,59

Celkom gravitačná :           0,00

Celkom výtlak :           4360,59
 
Počet čerpacích staníc:   6 ks 
Počet kanalizačných prípojok:  450 ks 

6.1 SO 0189.1 KANALIZÁCIA BOŠANY 

Hlavnou stokou bude zberač B-A. Stoka bude zaústená do hlavnej čerpacej stanice situovanej na juhu 
obce v priestore priemyselných areálov. Súčasťou tohto SO je trasa po hranicu intravilánu obce. Trasa 
stoky je navrhnutá v štátnej komunikácii, lebo ostatné podzemné siete neumožňujú situovať 
kanalizáciu mimo vozovku. Stoka bude ukončená na severovýchodnom konci obce v ulici Čs. 
Armády. 

Stoky z východnej časti obe budú gravitačne zaústené priamo do zberač B-A. V strednej časti obce 
budú stoky B-C a B-D zaústené do jestvujúcej kanalizácie obce. Stoka B-A-3 v ulici SNP bude 
gravitačná k  existujúcej stoke na ktorej bude nižšie osadená navrhovaná čerpacia stanica ČS 6 na 
ľavom brehu rieky Nitra, výtlačné potrubie bude v ulici M.R. Štefánika a zaústené do zberača B-A. 

Jednotná kanalizácia v obci Bošany sa nachádza pri závode Koželužne Bošany. Odpadové vody sú v 
súčasnosti dvoma stokami odvádzane do ČOV umiestenej v areáli závodu. Navrhovaná stoka B-A-5-1 
zabezpečí sústredenie odtoku z celého povodia do jedného miesta – k ČS 1 kde navrhujem odľahčenie 
dažďových vôd. Čerpacia stanica ČS 1 zabezpečí čerpanie zriedených vôd počas dažďa v pomere 1:4 
do ČOV Topoľčany. Odľahčovacia stoku navrhujeme z plastového potrubia DN 800 dĺžky 331,63 m. 
Stoka je vedená cez areál závodu Koželužne Bošany a vyústená je do rieky Nitra. Vyústenie bude 
opatrené betónovým výustným objektom s klapkou proti zaplaveniu kanalizácie z rieky. Breh rieky 
bude v mieste vyústenia opevnený. 

Stoky v severnej časti obce v uliciach so zástavbou rodinných domov budú gravitačné do čerpacej 
stanice ČS 3 na ľavom brehu rieky Nitra, výtlačné potrubie bude súbežné s gravitačnou stokou a bude 
zaústené do zberača B-A. 
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V západnej časti obce za riekou Nitra je navrhnutá stoka B-B. Kanalizácia bude zaústená do 
existujúcej kanalizácie na pravom brehu rieky Nitra. Na existujúcej kanalizácii bude osadená ČS 6. 

6.2 SO 0189.2 KANALIZÁCIA BOŠANY ČSOV 

V obci sú navrhnuté 4 čerpacie stanice splaškových odpadových vôd (ČS 3, ČS 4, ČS 5, ČS 6), jedna 
čerpacia stanica (ČS 1) na jednotnej kanalizácii s odľahčením a šiesta hlavná čerpacia stanica (HČS 1) 
za obcou ktorá zabezpečuje prečerpanie OV z obce Bošany do obce Solčany. Čerpacie stanice ČS 1, 
ČS 6 a ČS 3 čerpajú OV do hlavného kanalizačného zberača B-A. Čerpacie stanice ČS 4 a ČS 5 
nasledujú kaskádovité za sebou a čerpajú OV do ČS 6. Na konci hlavného zberača je navrhnutá 
čerpacia stanica HČS 1, ktorá čerpá všetky splaškové odpadové vody do obce Solčany. 
 
HČS 1: U čerpacej stanici HČS 1 bude na výtlaku umiestnená suchá železobetónová šachta o 
vnútorných pôdorysných rozmeroch 3,8x2,4 m. V suchej šachte bude osadený indukčný prietokomer a 
uzávery na každom výtlaku od jednotlivého čerpadla. Za uzávermi sa cez T-kus spoja oba výtlaky do 
spoločného, na ktorom bude osadený indukčný prietokomer. Čerpacia stanica bude typová, pozostáva 
z technologickej a stavebnej časti. Stavebná časť pozostáva z betónovej šachty vnútorného priemeru 
2,2 m. 
 
ČS 1: Jednotná kanalizácia v obci Bošany sa nachádza pri závode Koželužne Bošany. Odpadové vody 
sú v súčasnosti dvoma stokami odvádzane do ČOV umiestenej v areáli závodu. Čerpacia stanica ČS 1 
je umiestnená v pri vstupe do závodu Koželužne Bošany. Ústi do nej stoka B-A-5-1. Čerpacia stanica 
zabezpečuje prečerpanie splaškových odpadových vôd z existujúcej kanalizácie v južnej časti obce. 
Výtlačné potrubie bude zaústené do hlavného kanalizačného zberača B-A. Čerpacia stanica slúži 
zároveň ako odľahčovacia komora, nakoľko časť existujúcej kanalizácie je jednotná. Čerpacia stanica 
bude typová, pozostáva z technologickej a stavebnej časti. Stavebná časť pozostáva z betónovej šachty 
vnútorného priemeru 1,6 m. 
 
Navrhovaná stoka B-A-5-1 DN 600, zabezpečí sústredenie odtoku z celého povodia do jedného miesta 
– k ČS 1, kde je navrhnuté odľahčenie dažďových vôd. Čerpacia stanica ČS 1 zabezpečí čerpanie 
zriedených vôd počas dažďa v pomere 1:4 do ČOV Topoľčany. Vzhľadom na nízky prietok 
zriedených odpadových vôd, požadujeme odľahčenie riešiť v rámci čerpacej stanice ČS 1. Parametre 
a riadenie čerpadiel za daných podmienok najlepšie zabezpečia dodržanie zmiešavacieho pomeru 1:4 
čerpaného na ČOV počas odľahčovania.  
 
Čerpacia stanica ČS 1 bude vybavená ultrazvukovou sondou ktorá bude detekovať hladinu v čerpacej 
stanici a tým aj monitorovať začiatok a koniec odľahčovania. V čerpacej stanici sú navrhnuté dve 
čerpadlá odpadových vôd. Pri bežnej prevádzke pracuje jedno čerpadlo a druhé slúži ako záloha. 
Čerpadlo je zapnuté pri zapínacej hladine a beží kým nevyčerpá akumulačný priestor čerpacej stanice, 
vypne sa po dosiahnutí vypínacej hladiny a stojí, pokiaľ sa zasa akumulácia nenaplní po zapínaciu 
hladinu.  
 
Počas dažďa hladina v akumulácii dosiahne dno odľahčovacej stoky a začne odľahčovanie. Toto bude 
signalizované ultrazvukovou sondou. Pokiaľ bude trvať odľahčovanie, čerpadlá budú pracovať 
nepretržite vždy jedno po dobu 20 min. a následne sa vymenia. Kapacita jedného čerpadla je 7,70 l/s, 
čo takmer súhlasí z požadovaným prietokom 7,65 l/s. Riadenie čerpadiel bude doplnené o frekvenčný 
menič, aby v prípade potreby bolo možné čerpaný prietok regulovať na 7,65 l/s, čo zodpovedá 
zrieďovaciemu pomeru 1:4. Vtok do odľahčovacej stoky požadujeme opatriť nornou stenou 
v nerezovom vyhotovení aby sa nedostávali plávajúcej látky do recipientu. 
 
ČS 3: Čerpacia stanica ČS 3 je umiestnená v zelenom páse pri miestnej komunikácii hneď pri rieke 
Nitra v severovýchodnej časti obce. Ústi do nej stoka B-A-4. Čerpacia stanica zabezpečuje 
prečerpanie splaškových odpadových vôd zo severovýchodnej časti obce zo zástavbou rodinných 
domov. Výtlačné potrubie bude zaústené do hlavného kanalizačného zberača B-A. Čerpacia stanica 
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bude typová, pozostáva z technologickej a stavebnej časti. Stavebná časť pozostáva z betónovej šachty 
vnútorného priemeru 1,6 m. 
 
ČS 4: Čerpacia stanica ČS 4 je umiestnená v zelenom páse pri štátnej ceste v severnej časti obce – 
samostatná časť pri železničnej trati. Ústi do nej stoka B-B-3. Čerpacia stanica zabezpečuje 
prečerpanie splaškových odpadových vôd smerom k centru obce do zberača B-A a je zapojená 
v kaskáde s čerpacími stanicami ČS 5 a ČS 6. Výtlačné potrubie bude zaústené do stoky B-B-2. 
Čerpacia stanica bude typová, pozostáva z technologickej a stavebnej časti. Stavebná časť pozostáva z 
betónovej šachty vnútorného priemeru 1,6 m. 
 
ČS 5: Čerpacia stanica ČS 5 je umiestnená v chodníku pri štátnej ceste v severnej časti obce – na 
pravom brehu rieky Nitra. Ústi do nej stoka B-B. Čerpacia stanica zabezpečuje prečerpanie 
splaškových odpadových vôd na druhú stranu rieky Nitra do existujúcej kanalizácie a je zapojená 
v kaskáde s   ČS 6. Výtlačné potrubie bude zaústené do stoky existujúcej stoky, ktorá ústi do ČS 6. 
Čerpacia stanica bude typová, pozostáva z technologickej a stavebnej časti. Stavebná časť pozostáva z 
betónovej šachty vnútorného priemeru 1,6 m. 
 
ČS 6: Čerpacia stanica ČS 6 je umiestnená v zelenom páse na ľavom brehu rieky Nitra. Ústi do 
existujúca stoka cez krátku prepojovaciu stoku B-A-3a. Čerpacia stanica zabezpečuje prečerpanie 
splaškových odpadových vôd s z celej severovýchodnej časti obce ako aj z existujúcej kanalizácie. 
Výtlačné potrubie bude zaústené do zberača B-A. Čerpacia stanica bude typová, pozostáva z 
technologickej a stavebnej časti. Stavebná časť pozostáva z betónovej šachty vnútorného priemeru 
2,2 m. 

6.3 SO 0189.3 KANALIZÁCIA BOŠANY ČS0V, PRÍPOJKY NN 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS: 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
HČS 1 22,0 
ČS 1 4,2 
ČS 3 4,4 
ČS 4 1,7 
ČS 5 4,4 
ČS 6 5,9 

 
HČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 44 kW Pp = 44 kW (β=1) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 2 kW Pp = 0,8 kW (β=0,4) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 44,8 kW 
 
Prípojka nn do elektromerovej skrine trafostanice TS-13, ktorá je pri oplotení poľnohospodárskej 
firmy. Z trafostanice je pripojené fakturačné meranie pre poľnohospodársky podnik a stolársku dielňu. 
Meranie elektrickej energie je navrhnuté polopriame s prúdovými meničmi 100/5A.  
 
ČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 8,4 kW Pp = 8,4 kW (β=1) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 1 kW Pp = 0,4 kW (β=0,4) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 8,8 kW 
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Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS3 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 8,8 kW Pp = 8,8 kW (β=1) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 1 kW Pp = 0,4 kW (β=0,4) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 9,2 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS4 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 3,4 kW Pp = 3,4 kW (β=1) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 1 kW Pp = 0,4 kW (β=0,4) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 3,8 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS5 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 8,8 kW Pp = 8,8 kW (β=1) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 1 kW Pp = 0,4 kW (β=0,4) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 9,2 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS6 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 11,8 kW Pp = 11,8 kW (β=1) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 1 kW Pp = 0,4 kW (β=0,4) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 12,2 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  

6.4 SO 0189.5 KANALIZÁCIA BOŠANY ČS0V, KRIŽOVANIE RIEKY NITRA 

Križovanie rieky Nitra bude výtlakom B-B HDPE 110. Križovanie je cca 15 m nad mostom štátnej 
cesty. Realizáciu križovania požadujeme mikrotunelovaním v dĺžke 64,60 m.  
 
Technológia mikrotunelovania spočíva v riadenom laserom navádzaným vŕtaním otvoru zo štartovacej 
do cieľovej jamy pri súčasnom zabudovávaní jednotlivých kusov potrubia. Ťažba a doprava zeminy je 
prevádzaná vyplavovaním, ktorá sa následne usadzuje v sedimentačných nádržiach.  
 
V mieste križovania bude vybudovaná pažená štartovacia jama s rozmermi 8,0 x 4,5 m  s dvojitou 
stenou vyplnenou betónom a pažená cieľová jama s rozmermi 2x3 m, tiež s dvojitou stenou vyplnenou 
betónom. Paženie bude pozostávať z larsenových štetovníc so šírkou 0,5 m. Požadovaná hĺbka oboch 
jám je cca 1,4 m pod osou potrubia. Nakoľko sa obe jamy nachádzajú pod úrovňou predpokladanej 
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hladiny podzemnej vody, budú dná jám zaistené vodostavebným betónom hrúbky 0,3 m založenom na 
pieskovom lôžku hrúbky 0,1 m. V štartovacej jame bude umiestnený oporný betónový blok pre 
technológiu mikrotunelovania. Oporný blok bude pozostávať z 2 kusov cestných panelov KZD 
300/200 s hrúbkou 180 mm.  
 
Pri realizácii je nutné dodržať minimálne krytie potrubia pod dnom rieky Nitra a to 1,2 m. Potrubie 
bude vťahované do chráničky z materiálu HDPE DN 200 pomocou klzných objímok „Raci“. 
Maximálna vzdialenosť medzi dvoma objímkami by nemala byť väčšia ako 2,5 m. Štartovacia aj 
cieľová jama musí byť umiestnená mimo ochranného pásma hrádzí. 

6.5 SO 0191.1 KANALIZÁCIA BOŠANY - SOLČANY, VÝTLAČNÉ POTRUBIE 

Výtlačné potrubie z Bošian do Solčian začína v čerpacej stanici pri družstve pod obcou Bošany. Celá 
trasa potrubia je vedená popri štátnej ceste do Solčian pričom ju 2x križuje, raz križuje odbočku do 
obce Práznovce a potom odbočku do Topoľčian. Uvedené križovania štátnych ciest požadujeme riešiť 
pretláčaním. Výtlačné potrubie je zaústené do navrhovanej kanalizácie v obci Solčany – šachta Š55 na 
stoka A-3 
 
Na výtlačnom potrubí je osadených 6 kalníkových šachiet, 6 vzdušníkových šachiet a 5 revíznych 
šachiet. Všetky šachty budú z prefabrikovaných kanalizačných skruží DN 1000. V nich budú osadené 
príslušné armatúry a obsypané štrkopieskom. Dno šachty sa vybetónuje hr. 100 mm. Vo vzdušníkovej 
šachte je osadený automatický vzdušník a v kalníkovej podzemný hydrant – preplachovacia súprava, 
ukončená rýchlo spojkou. Revízna šachta je rovnaká ako kalníková je navrhovaná v miestach kde by 
bola vzdialenosť medzi vzdušníkom a kalníkom viac ako 300 m. Pri každej šachte je z každej strany 
na výtlačnom potrubí uzáver zo zemnou súpravou. 

6.6 SO 0191.2 KANALIZÁCIA BOŠANY – SOLČANY, HČS 1 

Čerpacia stanica HČS 1 je umiestnená pod obcou Bošany pri družstve vedľa štátnej cesty v zelenom 
páse. Ústi do nej zberač B-A. Čerpacia stanica zabezpečuje prečerpanie splaškových odpadových vôd 
z obce Bošany do obce Solčany. Hneď vedľa čerpacej stanice na výtlačnom potrubí bude osadená 
šachta na osadenie prietokomeru. 
 
Čerpacia stanica bude typová, pozostáva z technologickej a stavebnej časti. Stavebná časť pozostáva z 
betónovej šachty vnútorného priemeru 2,2 m – spúšťané železobetónové skruže. Dno šachty bude z 
monolitického betónu. Strop bude opatrený železobetónovým otvorom so vstupným otvorom. Hneď za 
čerpacou šachtou v prípade HČS 1 bude na výtlaku  umiestnená suchá železobetónová šachta o 
vnútorných pôdorysných rozmeroch 3,8x2,4 m. V suchej šachte bude osadený indukčný prietokomer 
a uzávery na každom výtlaku od jednotlivého čerpadla. Za uzávermi sa cez T-kus spoja oba výtlaky do 
spoločného, na ktorom bude osadený indukčný prietokomer. 

6.7 PS 0189.1 KANALIZÁCIA BOŠANY ČS0V 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly, rozvádzače a príslušné vybavenie dispečingu.  
 
Preplachovací ventil  
Bude umiestnený len v čerpacej stanici HČS 1 a ČS 1. Preplachovací ventil bude napojený hneď za 
čerpadlom cez T-kus. 
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Suchá šachta s prietokomerom pri  HČS 1 
Šachta slúži na osadenie indukčného prietokomeru. Do šachty budú zaústené obidva výtlaky čerpacej 
šachty na nich budú osadené montážne vložky, spätné klapky a uzávery (na každom potrubí). 
Následne sa potrubia spoja do spoločného výtlaku na ktorom bude osadený indukčný prietokomer. 
Výstup z prietokomeru je prenášaný do velína ČOV. 
 
Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

HČS 1 25,0 48,64 
ČS 1 7,7 17,14 
ČS 3 4,0 24,59 
ČS 4 4,0 8,97 
ČS 5 6,0 10,81 
ČS 6 13,5 14,20 

 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

HČS 1 - áno áno 
ČS 1 - áno - 
ČS 3 áno - - 
ČS 4 áno - - 
ČS 5 áno - - 
ČS 6 áno - - 

6.8 PS 0189.2 KANALIZÁCIA BOŠANY ČS0V – MAR, ASRTP  

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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7 KANALIZÁCIA SOLČANY 

V obci Solčany je vybudovaná splašková kanalizácia. Odkanalizovaná je najmä juhozápadná časť 
obce. Na prevažnú časť chýbajúcej stokovej siete v obci je vydané platné stavebné povolenie. 
Splašková kanalizácia je zaústená na jestvujúcu mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd pri 
rieke Nitra.  
 
Požadujeme dobudovať gravitačnú splaškovú kanalizáciu v celej obci. V obci navrhujeme 1 čerpaciu 
stanicu, ktorá zabezpečí prečerpanie splaškových odpadových vôd z nižšie položených častí obce. 
V existujúcej hlavnej čerpacej stanici HČS1 požadujeme výmenu kompletného technologického 
vystrojenia vrátane osadenia prietokomeru. Výtlak na ČOV bude rekonštruovaná zmena potrubia na 
HDPE 200. Pred ČOV Solčany bude na existujúcom výtlaku odbočka a nový výtlak bude pokračovať 
až do ČOV Topoľčany. Presmerovanie výtlaku a rekonštrukcia HČS 1 zabezpečia prečerpanie 
všetkých splaškových vôd z obce Solčany a aj Bošany na ČOV Topoľčany. Splaškové vody z obce 
Bošany sú zaústené do kanalizácie obce Solčany. 
 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 
SO 1401.1 Kanalizácia Solčany
SO 1401.2 Kanalizácia Solčany ČSOV
SO 1401.3 Kanalizácia Solčany ČSOV - prípojky NN

SO 1402.1 Kanalizácia Solčany - Topolčany, výtlačné potrubie

SO 1402.3 Kanalizácia Solčany - Topolčany, križovanie rieky Nitra

PS 1401.1 Kanalizácia Solčany ČSOV
PS 1401.2 Kanalizácia Solčany ČSOV - MaR, ASRTP  
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ Materiál DN/D Dĺžka

  objekt vetva     [mm] [m]

Solčany SO 1401 S-A5 nerealizuje sa      

    S-C6-1b gravitačná PP 300 61,14

    S-C6-1c nerealizuje sa      

    S-C6-2a gravitačná PP 300 30,11

    B10 gravitačná PP 300 93,75

    S-B11 nerealizuje sa      

    S-B11-1a gravitačná PP 300 12,06

    S-B12 nerealizuje sa      

    A-1 gravitačná PP 300 494,37

    A-1-1 gravitačná PP 300 222,32

    A-1-2 gravitačná PP 300 153,20

    A-2 gravitačná PP 300 206,63

    A-3 gravitačná PP 300 206,21

    B-2 gravitačná PP 300 186,20

    B-2-1 gravitačná PP 300 64,84

    B-4 gravitačná PP 300 225,38

    B-5 gravitačná PP 300 85,28
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    B-8 gravitačná PP 300 122,65

    B-9 gravitačná PP 300 147,23

    B-9-1 gravitačná PP 300 142,33

    V1 ČS1 výtlak HDPE 90 164,58

Celkom gravitačná:           2453,70

Celkom výtlak:           164,58
 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ Materiál DN/D Dĺžka
  objekt       [mm] [m]

Solčany  - Topoľčany SO 1402   HČS1 výtlak HDPE 200 980,96

      výtlak-prerob. HDPE 200 778,06

Celkom gravitačná:           0,00

Celkom výtlak:           1759,02
 
Počet čerpacích staníc:   2 ks, z toho 1 existujúca 
Počet kanalizačných prípojok:  127 ks 

7.1 SO 1401.1 KANALIZÁCIA SOLČANY 

Navrhované dobudovanie odkanalizovania obce Solčany je riešené gravitačne s jednou ČS. 

Prevažná časť navrhovaných stôk je navrhovaná pozdĺž štátnej cesty. Trasa je navrhnutá do zelených 
pásov a chodníka pokiaľ to umožnila poloha existujúcich inžinierskych sietí. Všetky stoky sú napojené 
na existujúcu kanalizačnú sieť, respektíve na vetvy ktoré majú vydané stavebné povolenie. Stoky A-1, 
A-1-1 a A-1-2 sú zaústené do šachty Š25. Stoka A-3 je zaústená do šachty Š50. Do stoky A-3 je 
zaústené aj výtlačné potrubie z obce Bošany. Stoky A-2, B-2, B-2-1, B 5 sú zaústené do existujúcej 
stoky B. 

Hĺbky existujúcich šácht v miestach napojenia navrhovanej kanalizácie je potrebné pred začiatkom 
zemných prác overiť. 

Jednotlivé kanalizačné stoky sa navrhujú z plastového potrubia DN 300, tlakové úseky z potrubia 
HDPE 90. Situovanie jednotlivých stôk v obci je do okrajov komunikácií, resp. zelených pásov vedľa 
týchto komunikácií tak, aby sa vytvorila možnosť pre čo najväčšiu napojenosť jednotlivých 
nehnuteľností na navrhovanú kanalizačnú sieť. 

7.2 SO 1401.2 KANALIZÁCIA SOLČANY ČSOV 

V obci je navrhnutá jedna nová ČS splaškových odpadových vôd - ČS1 a ďalšia za obcou, ktorá 
zabezpečuje prečerpanie OV z obce Solčany na ČOV Topoľčany – HČS 1. Čerpacia stanica HČS 1 je 
existujúca, požadujeme vymeniť čerpadlá s kompletným technologickým vystrojením. V súčasnosti 
čerpá HČS 1 odpadové vody z odkanalizovanej časti Solčian na ČOV Solčany. Po dobudovaní 
navrhovaných stôk a prepojov budú nové čerpadlá čerpať odpadové vody z celej obce Bošany 
a Solčany na ČOV Topoľčany. 
 
V rámci obce Solčany je navrhnutá 1 čerpacia stanica opadavých vôd. 
 
Čerpacia stanica ČS 1 je umiestnená v zelenom páse pri štátnej ceste – na hranici intravilánu obce v jej 
severovýchodnej časti. Ústi do nej stoka B-11-1a. Čerpacia stanica zabezpečuje prečerpanie 
splaškových odpadových vôd  z navrhovanej kanalizácie – stoky B-11-1a, B10, B-9, B-9-1. Výtlačné 
potrubie bude zaústené do existujúcej stoky B, šachta Š72. Čerpacia stanica bude typová, pozostáva z 
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technologickej a stavebnej časti. Stavebná časť pozostáva z betónovej šachty vnútorného priemeru 1,6 
m. 

7.3 SO 1401.3 KANALIZÁCIA SOLČANY ČS0V, PRÍPOJKY NN 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS: 

Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
HČS 1 22,0 
ČS 1 1,7 

 
HČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 44 kW Pp = 44 kW (β=1)  
Ostatné  spotrebiče  Pi = 1 kW Pp = 0,4 kW (β=0,4) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 44,4 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 
ČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 3,4 kW Pp = 3,4 kW (β=1) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 1 kW Pp = 0,4 kW (β=0,4) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 3,8 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
 

7.4 SO 1402.1 KANALIZÁCIA SOLČANY - TOPOLČANY, VÝTLAČNÉ 
 POTRUBIE 

Výtlačné potrubie zo Solčian do ČOV Topoľčany začína v existujúcej čerpacej stanici HČS1 na 
severnom konci obce. Celá trasa potrubia je vedená v poli pričom raz križuje rieku Nitra. Koniec 
potrubia je vedený v areáli ČOV do existujúcej šachty. 
 
Na dĺžke 778m je výtlačné potrubie navrhnuté v trase existujúceho výtlaku do ČOV Solčany. Nové 
potrubie ho nahradí nakoľko pôvodné by kapacitne nevyhovovalo. Počas výstavby musí byť pôvodné 
potrubie v prevádzke, k prepojeniu dôjde až po dokončení nového výtlaku. 
 
Na výtlačnom potrubí sú osadené 2 kalníkové šachty, 3 vzdušníkové šachty a 1 revízna šachta. Všetky 
šachty budú z prefabrikovaných kanalizačných skruží DN 1000. V nich budú osadené príslušné 
armatúry a obsypané štrkopieskom. Dno šachty sa vybetónuje hr. 100 mm. Vo vzdušníkovej šachte je 
osadený automatický vzdušník a v kalníkovej podzemný hydrant – preplachovacia súprava, ukončená 
rýchlospojkou. Revízna šachta je rovnaká ako kalníková a je navrhovaná v miestach kde by bola 
vzdialenosť medzi vzdušníkom a kalníkom viac ako 300 m. Pri každej šachte je z každej strany na 
výtlačnom potrubí uzáver zo zemnou súpravou. 
 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita A:Topoľčany 41 

Kanalizácia Solčany - Topoľčany, HČS 1: 
Čerpacia stanica HČS 1 je umiestnená severne od obce Solčany. Jedná sa o existujúci objekt v ktorom 
navrhujeme vymeniť čerpadlá. Tiež bude doplnený indukčný prietokomer DN 200. Čerpacia stanica 
bude zabezpečovať prečerpanie splaškových odpadových vôd na ČOV Topoľčany. V súčasnosti čerpá 
do ČOV Solčany. 
 
V čerpacej stanici dôjde len k výmene technologického zariadenia – čerpadlá a kompletné 
technologické vystrojenie a osadenie indukčného prietokomeru. 

7.5 SO 1402.3 KANALIZÁCIA SOLČANY - TOPOLČANY, KRIŽOVANIE 
 RIEKY NITRA 

Križovanie rieky Nitra bude výtlakom S-T HDPE 200. Križovanie je navrhnuté hneď na kraji areálu 
ČOV Topoľčany. Realizáciu križovania požadujeme mikrotunelovaním v dĺžke 180 m.  
 
Technológia mikrotunelovania spočíva v riadenom laserom navádzaným vŕtaním otvoru zo štartovacej 
do cieľovej jamy pri súčasnom zabudovávaní jednotlivých kusov potrubia. Ťažba a doprava zeminy je 
prevádzaná vyplavovaním, ktorá sa následne usadzuje v sedimentačných nádržiach.  
 
V mieste križovania bude vybudovaná pažená štartovacia jama s rozmermi 8,0 x 4,5 m  s dvojitou 
stenou vyplnenou betónom a pažená cieľová jama s rozmermi 8,0 x 4,5 m, tiež s dvojitou stenou 
vyplnenou betónom. Paženie bude pozostávať z larsenových štetovníc so šírkou 0,5 m. Požadovaná 
hĺbka oboch jám je cca 1,4 m pod osou potrubia. Nakoľko sa obe jamy nachádzajú pod úrovňou 
predpokladanej hladiny podzemnej vody, budú dná jám zaistené vodostavebným betónom hrúbky 0,3 
m založenom na pieskovom lôžku hrúbky 0,1 m. V štartovacej jame bude umiestnený oporný 
betónový blok pre technológiu mikrotunelovania. Oporný blok bude pozostávať z 2 kusov cestných 
panelov KZD 300/200 s hrúbkou 180 mm.  
 
Pri realizácii je nutné dodržať minimálne krytie potrubia pod dnom rieky Nitra a to 1,2 m. Potrubie 
bude vťahované do chráničky z materiálu HDPE DN 400x23,7 pomocou klzných objímok „Raci“. 
Maximálna vzdialenosť medzi dvoma objímkami by nemala byť väčšia ako 2,5 m. Výkresová časť a 
ďalší popis je uvedený v samostatnej zložke pre SVP. Štartovacia aj cieľová jama musí byť 
umiestnená mimo ochranného pásma hrádzí. 

7.6 PS 1401.1 KANALIZÁCIA SOLČANY ČS0V 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly, rozvádzače a príslušné vybavenie dispečingu.  
 
Preplachovací ventil  
Bude umiestnený len v čerpacej stanici HČS 1 Solčany. 
 
Suchá šachta s prietokomerom pri  ČS 1 
Šachta slúži na osadenie indukčného prietokomeru. Do šachty budú zaústené obidva výtlaky čerpacej 
šachty na nich budú osadené montážne vložky, spätné klapky a uzávery (na každom potrubí). 
Následne sa potrubia spoja do spoločného výtlaku, na ktorom bude osadený indukčný prietokomer. 
Výstup z prietokomeru je prenášaný do velína ČOV. 
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Kapacitné údaje čerpacích staníc:  
Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

HČS 1 32,1 10,80 
ČS 1 4,0 23,73 

 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

HČS 1 - áno áno 
ČS 1 áno - - 

7.7 PS 1401.2 KANALIZÁCIA SOLČANY ČS0V – MAR, ASRTP  

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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8 KANALIZÁCIA NITRIANSKA STREDA 

V obci Nitrianska Streda je kompletne vybudovaná splašková kanalizácia. Splaškové odpadové vody 
sú odvádzané do existujúcej čerpacej stanice HČS 1 Nitrianska Streda, odkiaľ sú prečerpávané cez 
výtlačné potrubie DN 150 mm do ČOV Topoľčany. Nakoľko sa zvýši prítok OV z nových stôk a je 
navrhnuté aj pripojenie obce Čeladince na stokovú sieť Nitrianskej Stredy, je potrebné vymeniť 
čerpadlá v HČS 1 za výkonnejšie, vrátane kompletného technologického vystrojenia a NN prípojky. 
 
Obsahom tejto časti projektu sú nasledovné SO a PS: 

SO 1500.3 Kanalizácia Nitrianska Streda HČS 1, prípojka NN

PS 1500.1 Kanalizácia Nitrianska Streda HČS 1
PS 1500.2 Kanalizácia Nitrianska Streda HČS 1 - MaR, ASRTP  
 
Podrobná tabuľka stôk podľa DRS: 

Mesto/obec Stavebný  Stoka Typ Materiál DN/D Dĺžka

  objekt       [mm] [m]

Nitrianska Streda SO 1500   HČS1     0,00

Celkom gravitačná :           0,00

Celkom výtlak :           0,00
 
Počet čerpacích staníc:   1 ks, z toho 1 existujúca 
Počet kanalizačných prípojok:  0 ks 

8.1 SO 1500.1 KANALIZÁCIA NITRIANSKA STREDA HČS 1 

Čerpacia stanica je tvorená murovanou budovou s betónovou mokrou komorou o pôdorysných 
rozmeroch 4,4 x 3,9 m. Technologickú časť navrhovanej čerpacej stanice odpadových vôd bude tvoriť 
dvojica čerpadiel, výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, elektrorozvádzač,  
plavákové spínače, riadiace a prenosové moduly.  

8.2 SO 1500.3 KANALIZÁCIA NITRIANSKA STREDA HČS 1, PRÍPOJKA NN 

Prehľad výkonov čerpadiel podľa DRS: 
Čerpacia 
stanica 

Výkon 
1 čerpadla  

(kW) 
HČS 1 22,0 

 
HČS1 

Inštalovaný výkon: 
Čerpadlá   Pi = 44 kW Pp = 44 kW (β=1) 
Ostatné  spotrebiče  Pi = 2 kW Pp = 0,8 kW (β=0,4) 
Celkový prepočítaný výkon  Pp = 44,8 kW 
 
Prípojka nn sa pripojí spojkami na vzdušný distribučný rozvod a ukončí sa v prípojkovej skrini SP 
upevnenej na podpernom stĺpe distribučného rozvodu nn.  
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8.3 PS 1500.1 KANALIZÁCIA NITRIANSKA STREDA HČS 1 

Technologickú časť navrhovaných čerpacích staníc odpadových vôd bude tvoriť dvojica čerpadiel, 
výtlačné nerezové potrubie tr. 17 v šachte spolu s armatúrami, plavákové spínače, ultrazvuková sonda, 
riadiace a prenosové moduly, rozvádzače a príslušné vybavenie dispečingu.  
 
Preplachovací ventil  
Bude umiestnený len v čerpacej stanici HČS 1 Nitrianska Streda. 
 
Kapacitné údaje čerpacích staníc:  

Čerpacia 
stanica 

Qh dimenz. 
(l/s) 

H celkové 
(m) 

HČS 1 6,5 80,99 
 
Zoznam hlavného Technologického zariadenia: 

Čerpacia 
stanica 

APF Cleaner 
alebo ekv. 

Preplachový 
ventil 

Meranie 
prietoku 

HČS1 áno áno - 

8.4 PS 1500.2 KANALIZÁCIA NITRIANSKA STREDA HČS 1– MAR, ASRTP  

Čerpadlá v čerpacích staniciach budú pracovať striedavo. Spínané budú ultrazvukovým snímačom 
ktorý bude kontinuálne snímať hladinu. Údaje o hladinách a chode čerpadla budú prenášané rádiovo 
na dispečing podľa požiadaviek uvedených v kapitole 1.3.5 tohto zväzku.  
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9 DISPEČING ČOV TOPOĽČANY A OZ TOPOĽČANY 

Predmetom prác sú všetky HW a SW práce a dodávky na doplnení dispečingu ČOV Topoľčany 
ako aj centrálneho dispečingu OZ Topoľčany.  
 
Súčasný systém prenosu údajov v rámci OZ Topoľčany je zabezpečený rádiovou sieťou – modemy 
Racom MR 400. To umožňuje paralelne prevádzkovať jestvujúce aj nové rádiové a GPRS siete. Časť 
údajov (ochrana objektov) sa prenáša cez sieť GSM. Objednávateľ používa dispečerský systém 
InTouch realizovaný fy. Icom Trading. Nakoľko sa požaduje prenos dát v rámci už jestvujúceho 
dispečingu, je potrebné zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu. 
 
Od Zhotoviteľa sa požaduje, aby nové objekty včlenil do systému existujúceho dispečingu na ČOV 
Topoľčany, ktorý bude určený na vizualizáciu a aktívnu kontrolu chodu jednotlivých ČS v regióne 
Topoľčany. Požaduje sa, aby komunikácia bola kompatibilná s jestvujúcim systémom B&R a modemy 
firmy RACOM s komunikačným protokolom implementovaným v systéme MORSE. To umožňuje 
paralelne prevádzkovať jestvujúce aj nové rádiové a GPRS siete.  Je použitý riadiaci softvér InTouch 
ver. 10,0 Runtime s I/O 1000 Tags (požaduje sa výmena za InTouch for SP with Historian Client). 
Takto riešený HW a SW umožní priamo prenášať dáta z kanalizačných ČS do dispečingu na ČOV 
Topoľčany a následne do dispečingu OZ Topoľčany. Za uvedeným účelom Zhotoviteľ dodá na 
dispečing ČOV riadiaci počítač s min. kapacitou 3,4GHz, 800 MHz FSB, 6GB RAM, 500 GB HDD, 
Windows 7, 42" LCD monitor. 
 
Požiadavky na HW a SW vybavenie dispečingu na ČOV Topoľčany: 

- zhotovenie rozvádzača DT 
- riadiaci systém PLC B&R X20 CPU so zdrojom 
- rádiomodem RACOM MR 400 
- externá anténa 430 MHz s aténnym vývodom koaxiálnym káblom 
- jednofázový zdroj 230V, 50Hz/24V/5,0A js na napájanie riadiaceho systému 
- jednofázový zdroj 230V, 50Hz/13,8V/5,0A js na napájanie rádiomodemu 
- jednofázový zálohový zdroj UPS 12V/7Ah s elektronickou poistkou 

 
- 1x riadiaci počítač min. 3,4GHz, 800 MHz FSB, 6GB RAM, 500 GB HDD, Windows 7, 42" 

LCD monitor 
- 1x záložný riadiaci počítač min. 3,4GHz, 800 MHz FSB, 6GB RAM, 500 GB HDD, 

Windows 7, 42" LCD monitor 
 

- 1x serverový počítač min. 3,4GHz, 1066Mhz FSB, 6GB RAM, 3 x 300GB 6G Hot Plug 10k 
HDD, Windows server 2003 R2, LCD 22" monitor 

- 1x záložný serverový počítač min. 3,4GHz, 1066Mhz FSB, 6GB RAM, 3 x 300GB 6G Hot 
Plug 10k HDD, Windows server 2003 R2, LCD 22" monitor 

 
- 1x System Platform 5000 I/O, 5000 History 
- 3x riadiaci vizualizačný software InTouch for SP with Historian Client 
- 2x WIS Standard Client Per named Device – single 
- 1x Wonderware Customer First Program - standard 

 
- 1x farebná tlačiareň A3 
- 1x farebná tlačiareň A4 

 
Server a PLC budú prepojené cez rozhranie TP káblom FTP CAT 5E, LSOH, 4 páry. 
Počítače a Servre budú prepojené cez rozhranie TP káblom FTP CAT 5E, LSOH, 4 páry. 
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Požiadavky na HW a SW vybavenie na centrálnom dispečingu OZ Topoľčany: 

- záložný zdroj UPS 
- 1x riadiaci počítač min. 3,4GHz, 800 MHz FSB, 6GB RAM, 500 GB HDD, Windows 7, 42" 

LCD monitor 
- 1x záložný riadiaci počítač min. 3,4GHz, 800 MHz FSB, 6GB RAM, 500 GB HDD, 

Windows 7, 42" LCD monitor 
 

- 1x riadiaci vizualizačný software InTouch for SP with Historian Client 
- 2x WIS Standard Client Per named Device – single 

 
Prehľadná schéma centrálneho dispečingu na OZ Topoľčany vrátane požadovaného rozšírenia.  

 



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
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1. POŽIADAVKY NA NÁVRH ČOV 

1.1 NÁVRHOVÉ KAPACITY A ÚČINNOSŤ ČOV 

V kap. 4.2 čl.1 v „Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive 

(91/271/EEC)" sa uvádza, že všeobecne návrhová kapacita ČOV (alebo viacerých ČOV) 

zabezpečujúcich čistenie vyprodukovaného znečistenia v aglomerácii musí byť najmenej rovná jej 

celkovému znečisteniu. Vzťahuje sa to na maximálny prietok a znečistenie (látkové zaťaženie) na 

prítoku, pre ktoré musí byť ČOV navrhnutá. Príloha č. 6 k NV SR 269/2010 Z.z. v poslednom 

odstavci uvádza: „Zaťaženie vyjadrené v EO sa vypočíta na základe maximálneho priemerného 

týždenného zaťaženia na prítoku do ČOV v poslednom kalendárnom roku, pričom sa vylúčia 

neobvyklé situácie, napríklad situácie vyvolané prívalovým dažďom a nárazovým topením snehu.“ 

Uvedená definícia vychádza z textu Smernice rady 91/271/EHS článok 4 odsek 4. V prílohe č. 5 

Metodického usmernenia Ministerstva životného prostredia SR k aplikácii NV SR č. 269/2010 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd“(ďalej ako MU k NV SR 

269/2010 Z.z.) je uvedený výpočet stanovenia 85 %-nej pravdepodobnosti neprekročenia denného 

látkového znečistenia na prítoku na ČOV.  

 

Berúc do úvahy uvedené citácie hore uvedených dokumentov vrátane článku 4. STN 75 6401 a taktiež 

skutočnosť, že počas prípravy Žiadosti o potvrdenie pomoci (ŽoPP), Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok (ŽoNFP) a súťažných podkladov boli k dispozícii podklady o privádzanom množstve 

znečistenia na jestvujúce ČOV, Objednávateľ stanovil návrhovú kapacitu ČOV metódou 85 %-nej 

pravdepodobnosti neprekročenia denného látkového znečistenia na prítoku do ČOV, pričom sa 

vylúčili neobvyklé situácie. K tomuto množstvu znečistenia sa potom pripočítal počet novonapojených 

EO od obyvateľstva, priemyslu, zo sezónnych zmien vo výrobe, z občiasnko-technickej vybavenosti a 

pod. k predpokladanému roku ukončenia realizácie projektu.  

 

Pri výpočte výhľadového prírastku látkového zaťaženia Objednávateľ vychádzal zo súčinu špecifickej 

produkcie znečistenia [g/obyv./deň] stanovenej v STN 75 6401 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 

500 ekvivalentných obyvateľov, r.vyd. 05/1999 pre jednotlivé ukazovatele znečistenia.  

 

Tab.1.1 Špecifická produkcia znečistenia pre obyvateľstvo podľa STN 75 6401 

Ukazovateľ znečistenia Merná jednotka Hodnota  

BSK5 g/obyv./deň 60,0 

CHSKCr g/obyv./deň 120,0 

NL105 g/obyv./deň 55,0 

Ncelk g/obyv./deň 11,0 

Pcelk g/obyv./deň 2,5 

 

Ostatné znečistenie, ak vôbec pripadal nárast do úvahy, bol stanovený individuálnou kalkuláciou (týka 

sa to najmä špecifického znečistenia produkovaného priemyslom).  

 

Uchádzač v rámci predbežného technického riešenia ako aj Zhotoviteľ v rámci projektovej činnosti 

musí uvažovať pri výpočte návrhového látkového zaťaženia založeného na špecifickej produkcii 

znečistenia pre obyvateľstvo s hodnotami stanovenými v Tab.1.1, ktoré sú v súlade s STN 75 6401.. 

 

Objednávateľ v nasledovných kapitolách stanovil základné projektové podklady pre návrh 

intenzifikácie a dobudovaní čistiarní odpadových vôd podľa nižišie uvedeného členenia: 

 Množstvo odpadových vôd na prítoku do ČOV 

 Látkové znečistenie odpadových vôd a koncentrácie znečistenia na prítoku do ČOV 

 Požiadavky na kvalitu vyčistených odpadových vôd 
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 Záväzná objektová skladba ČOV a technologická linka čistenia odpadových vôd a kalového 

hospodárstva  s nezáväznou časťou biologickej linky (platí pre všetky ČOV) a separáciou 

aktivačnej zmesi (platí pre ČOV Topoľčany a Bánovce nad Bebravou) 

 

Množstvo odpadových vôd ako aj znečistenie odpadových vôd je uvádzané vždy pre súčasný stav a po 

dobudovaní ČOV čo predstavuje záväzné návrhové projektové hodnoty.  

 

Súčasný stav má charakter informatívny a slúži ako podklad pre návrh a posúdenie opatrení 

nevyhnutných počas realizácie stavebných prác na ČOV pri minimalizácii vplyvov na jej jestvujúcu 

prevádzku (napr. budovanie dočasných prepojení, obtokov ČOV, krátkodobé odstávky ČOV a ich 

vplyv na recipient a pod.). 

 

Návrhové hodnoty znečistenia sú záväzné dimenzačné hodnoty pre výpočet maximálnych denných 

produkcií, výkonov strojov a zariadení technologickej linky, návrhových objemov reaktorov/nádrží 

a pod.  

 

Hodnoty ročného priemeru znečistenia sú záväzné dimenzačné hodnoty pre výpočet ročných bilancií 

ako sú úhrnné produkcie vypúšťaného znečistenia, ročné spotreby elektrickej energie, ročné produkcie 

kalu, piesku či zhrabkov, bioplynu, spotreby chemických činidiel a pod..  

 

Návrhové hodnoty priemerného denného bezdažďového prietoku Q24 a požadované limitné hodnoty 

ukazovateľov znečistenia na odtoku z ČOV („p“ hodnoty) sú záväzné a musia byť použité pri výpočte 

vplyvu na recipient (emisno-imisný princíp) v súlade s požiadavkami uvedenými v Prílohe č.1 

k Metodickému usmerneniu MŽP SR k NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

dosiahnutie dobrého stavu vôd, Bratislava 01/2011. 

 

Súčasťou predbežného technického riešenia je aj technologický návrh ČOV podľa predpísaných 

výpočtových tabuliek, kde sú Objednávateľom zadané návrhové hodnoty látkového a hydraulického 

zaťaženia čistiarní po ich dobudovaní. Od uchádzača sa pri návrhu ČOV, podľa predmetných 

výpočtových tabuliek, požaduje postupovať tak ako je uvedené v podkapitole 5.2 , zv.1, časť 4. týchto 

súťažných podkladov. Obdobne to platí aj pre výpočet prevádzkových nákladov kanalizácie a ČOV. 

 

Poznámka: 

V tomto projektovom území má demografia obyvateľstva stabilný charakter resp. dochádza až 

k poklesu celkového počtu obyvateľstva. V rámci regiónu Bánovce nad Bebrabou a Partizánske 

u významých producentov nedochádza k nárastu produkcie priemyselných odpadových vôd a teda 

zvýšenie kapacity týchto ČOV je spôsobené najmä napojením obcí doteraz neodkanalizovaných na 

tieto centrálne ČOV (t.j. ide predovšetkým o splaškové vody) resp. zvýšením objemu zvážaných 

žumpových vôd. Z uvedeného dôvodu sa ako charakteristické hodnoty kapacity týchto ČOV podľa EO 

považuje ich priemerné ročné zaťaženie podľa BSK5. Avšak do tejto skupiny ČOV nemožno zaradiť 

ČOV Topoľčany, v rámci ktorej dochádza k významnéhu nárastu produkcie priemyselných 

odpadových vôd (firma HYZA) s ich značnou látkovou a hydraulickou rozkolísanosťou. Preto v tomto 

prípade sa považuje za charakteristickú kapacitu ČOV návrhová hodnota (85% percentil) zaťaženia 

podľa BSK5. Zdôrazňujeme, že uvedená poznámka má charakter iba vysvetľujúci a informatívny 

a nemá žiaden vplyv na hore uvedené zásady týkajúce sa návrhových hodnôt znečistenia. 

 

1.1.1 Požiadavky na návrhové kapacity ČOV 

Zhotoviteľ je povinný pri návrhu technického riešenia tak v rámci svojej ponuky ako aj následne počas 

prípravy projektovej dokumentácie uvažovať s návrhovými hodnotami uvedenými v nasledujúcich 

tabuľkách. Pri výpočte ostatných prietokov (max. denný, max. a min. hodinový prietok, prietok 

odpadových vôd privádzaný za dažďa do biologickej časti ČOV a pod.) musí brať do úvahy zásady 

stanovenia prietokov uvedených v čl. 4.4. až 4.7 STN 75 6401 vrátane Tabuľky 1 (str.11), kde sú 

definované hodnoty súčiniteľov nerovnomernosti. Podobne to platí aj pre stanovenie návrhového 

látkového zaťaženia (viď Tab.1.1). 
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ČOV Topoľčany 

Na ČOV Topoľčany budú čistené odpadové vody z mesta Topoľčany a z obcí Jacovce, Tovarníky, 

Nitrianska Streda, Čeľadince, Bošany a Solčany. 

 

 

Tab.1.2 Počet obyvateľov napojených na kanalizáciu a ČOV Topoľčany 

ČOV Topoľčany 
Obyvatelia napojení na kanalizáciu 

Celková napojenosť na 

ČOV Topoľčany 

jestvujúci novonapojení 
NÁVRHOVÉ 

HODNOTY 

Obec obyv. obyv. obyv. 

Topoľčany 27 567 25 27 592 

Jacovce 544 1 013 1 557 

Tovarníky 1 113 0 1 113 

Bošany  2 300 1 322 3 622 

Solčany  1 723 413 2 136 

Čeľadince 0 385 385 

Nitrianska Streda  443 197 640 

Spolu 33 690 3 355 37 045 

 

 

Tab.1.3 Odpadové vody a zaťaženie podľa EO privádzané na ČOV Topoľčany 

ČOV Topoľčany 

Súčasnosť NÁVRHOVÉ HODNOTY 

počet 

napojených 

EO na ČOV 

Prietok 

počet 

napojených 

EO na ČOV 

Prietok 

obyv. m3/d obyv. m3/d 

Obyvateľstvo - napojení (celkom) 29 672 3 514 37 045 4 246 

OTV  + inštitúcie + ostatný priemysel 2 107 1 285 2 344 1 393 

 

z toho ostatný priemysel (Sews 

Slovakia,Ozeta Neo, a.s., SAD Nitra, 

š.p. OZ Topoľčany) 

77 515 77 77 

Hydináreň HYZA 15 866 905 17 000 1 200 

Žumpové vody 122 6 1 997 202 

Priemerný denný prietok bez balastných 

vôd 
- 5 704 - 7 041 

Súčasne podiel balastných vôd - 2 249 - 2 249 

Prírastok balastných vôd na pripojených na 

novú kanalizáciu 
- - - 110 

Celkové množstvo balastných vôd - 2 249 - 2 359 

Priemerný denný bezdažďový prietok Q24 - 7 959 - 9 400 

Dažďové vody - 1 094 - 1 094 

Celkový prietok na ČOV vrátane dažďov - 9 053 - 10 494 

Počet EO napojených na ČOV 47 767 - 58 386 - 

Prírastok od obyvateľstva, OTV a žumpy - - 10 619 - 
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Tab.1.4. Znečistenie privádzané na ČOV Topoľčany  

Ukazovatele znečistenia 

Súčasnosť NÁVRHOVÉ HODNOTY 

85%-il Ročný priemer Návrhové hodnoty Ročný priemer 

kg/d kg/d kg/d kg/d 

BSK5 2 866 2 002 3 503 2 707 

CHSKCr 5 786 4 267 7 094 5 713 

NL105 2 453 1 550 2 994 2 149 

N-NH4
+ 342 239 402 323 

Ncelk 525 367 630 496 

Pcelk 62 46 89 75 

Ukazovatele znečistenia mg/l mg/l mg/l mg/l 

BSK5 360 252 373 288 

CHSKCr 727 536 755 608 

NL105 308 195 318 229 

N-NH4
+ 43 30 43 34 

Ncelk 66 46 67 53 

Pcelk 8 6 9 8 

 

 

ČOV Partizánske 

Na ČOV Partizánske budú čistené odpadové vody z mesta Partizánske a jeho mestských častí, ďalej z 

obcí Malé Kršteňany, Pažiť, Brodzany, Veľké Kršteňany, Malé Uherce, Veľké Uherce a Kolačno.  

 

Tab. 1.5 Počet obyvateľov napojených na kanalizáciu a ČOV Partizánske 

ČOV Partizánske 
Obyvatelia napojení na kanalizáciu 

Celková napojenosť na 

ČOV Partizánske 

jestvujúci novonapojení 
NÁVRHOVÉ 

HODNOTY 

Obec obyv. obyv. obyv. 

Partizánske 21 124 0 21 124 

m.č. Malé Bielice 0 400 400 

m.č. Veľké Bielice 160 1 676 1 836 

Malé Kršteňany 0 410 410 

Veľké Kršteňany 0 530 530 

Pažiť 0 350 350 

Brodzany 0 696 696 

Malé Uherce 0 607 607 

Veľké Uherce 238 1 454 1 692 

Kolačno 0 715 715 

Spolu 21 522 6 838 28 360 
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Tab.1.6. Odpadové vody a zaťaženie podľa EO privádzané  na ČOV Partizánske 

ČOV Partizánske 

Súčasnosť NÁVRHOVÉ HODNOTY 

počet 

napojených 

EO na ČOV 

Prietok 

počet 

napojených 

EO na ČOV 

Prietok 

obyv. m3/d obyv. m3/d 

Obyvateľstvo - napojení (celkom) 21 602 2 587,5 28 360 3 258,0 

OTV  + inštitúcie + ostatný priemysel 1 111 974,5 1 199 1 045,0 

 

z toho ostatný priemysel (Kvartet, 

nemocnica s poliklinikou, SAD 

Prievidza, OZ Partizánske, Spojená 

škola, VIPO, Gymnázium 

Komenského, Collagen) 

879 971,0 879 971,0 

Žumpové vody 346 31,0 1 305 130,0 

Priemerný denný prietok bez balastných 

vôd 
- 3 592,9 - 4 434,0 

Súčasne prítomné balastné vody - 7 783,1 - 7 783,0 

Prírastok balastných vôd na pripojených na 

novú kanalizáciu 
- - - 102,0 

Celkové množstvo balastných vôd - 7 783,1 - 7 885,0 

Priemerný denný bezdažďový prietok Q24 - 11 376,0 - 12 319,0 

Dažďové vody - 792,0 - 792,0 

Celkový prietok na ČOV vrátane dažďov - 12 168,0 - 13 111,0 

Počet EO napojených na ČOV 23 059 - 30 864 - 

Prírastok od obyvateľstva, OTV a žumpy - - 7 805 - 

 

 

Tab.1.7. Znečistenie privádzané na ČOV Partizánske  

Ukazovatele znečistenia 

Súčasnosť NÁVRHOVÉ HODNOTY 

85%-il Ročný priemer Návrhové hodnoty Ročný priemer 

kg/d kg/d kg/d kg/d 

BSK5 2 096 1 384 2 564 1 852 

CHSK 4 414 2 943 5 350 3 880 

NL105 2 505 1 588 2 935 2 017 

N-NH4
+ 247 182 302 236 

Ncelk 436 309 522 395 

Pcelk 52 37 71 56 

Ukazovatele znečistenia mg/l mg/l mg/l mg/l 

BSK5 184 122 208 150 

CHSK 388 259 434 315 

NL105 220 140 238 164 

N-NH4
+ 22 16 24 19 

Ncelk 38 27 42 32 

Pcelk 5 3 6 5 
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ČOV Bánovce nad Bebravou 

Na ČOV Bánovce nad Bebravou budú čistené odpadové vody z mesta Bánovce nad Bebravou, jeho 

mestských častí a z obce Horné Naštice.  

 

Tab. 1.8 Počet obyvateľov napojených na kanalizáciu a ČOV Bánovce nad Bebravou 

ČOV Bánovce nad Bebravou 
Obyvatelia napojení na kanalizáciu 

Celková napojenosť na 

ČOV Bánovce n. B. 

jestvujúci novonapojení 
NÁVRHOVÉ 

HODNOTY 

Obec obyv. obyv. obyv. 

mesto Bánovce nad Bebravou 18 135 0 18 085 

m.č. Malé Chlievany 461 64 525 

m.č. Dolné Ozorovce 897 17 914 

m.č. Horné Ozorovce 0 396 396 

Horné Naštice 0 346 346 

Spolu 19 493 823 20 266 

 

 

Tab.1.9. Odpadové vody a zaťaženie podľa EO privádzané v súčasnosti a po realizácii na ČOV 

Bánovce nad Bebravou 

ČOV Bánovce nad Bebravou  

Súčasnosť NÁVRHOVÉ HODNOTY 

počet 

napojených 

EO na ČOV 

Prietok 

počet 

napojených 

EO na ČOV 

Prietok 

obyv. m3/d obyv. m3/d 

Obyvateľstvo 19 531 2303 20 266 2378,0 

OTV v Bánovciach n. B. a ostatný 

priemysel 
1 632 743,0 1 678 770,0 

 

z toho ostatný priemysel (Linea-D, 

Finhosp, Zornica, Hella, Gabor, 

Eterna) 

1 150 230,0 1 150 230,0 

Milsy  4 267 875,0 4267 875,0 

Žumpové vody 70 5,2 167 17,2 

Priemerný denný prietok bez balastných 

vôd 
- 3 926,2  - 4 040,5 

Súčasne prítomné balastné vody  - 2 550,0  - 2 550,0 

Prírastok balast. vôd na pripojených na 

novú kanalizáciu 
 -  -  - 12,0 

Celkové množstvo balastných vôd  -  -  - 2 562,0 

Priemerný denný bezdažďový prietok Q24  - 6 476,0  - 6 602,0 

Výsledný podiel balastných vôd v bezdaž 

prítoku 
 - 39,4%  - 38,8% 

Dažďové vody  - 610,0  - 610,0 

Celkový prietok na ČOV vrátane dažďov  - 7 086,0  - 7 212,0 

Počet EO napojených na ČOV 25 500  - 26 378  - 

Prírastok počtu obyvateľstva , žúmp a 

OTV oproti roku 2009 (obyv.) 
 -  - 878  - 
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Tab.1.10. Znečistenie privádzané na ČOV Bánovce nad Bebravou pred a po realizácii 

Ukazovatele znečistenia 

Súčasnosť NÁVRHOVÉ HODNOTY 

85%-il Ročný priemer Návrhové hodnoty Ročný priemer 

kg/d kg/d kg/d kg/d 

BSK5 2 127 1 530 2 179 1 583 

CHSK 4 468 3 325 4 573 3 431 

NL105 2 154 1 458 2 202 1 506 

N-NH4
+ 225 177 232 183 

Ncelk 375 293 385 303 

Pcelk 38,5 29,23 41 31 

Ukazovatele znečistenia mg/l mg/l mg/l mg/l 

BSK5 328 236 330 240 

CHSK 690 513 693 520 

NL105 333 225 334 228 

N-NH4
+ 35 27 35 28 

Ncelk 58 45 58 46 

Pcelk 6 5 6 5 

 

1.1.2 Požiadavky na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd 

Legislatívnym požiadavkám na kvalitu vyčistenej odpadovej vody vypúšťanej z čistiarní v súlade 

s NV SR 269/2010 Z.z. musí zodpovedať aj nový technologický návrh dobudovania a intenzifikácie 

ČOV, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy. 

Pri návrhu ČOV Objednávatel požaduje od Zhotoviteľa uvažovať s nasledovnými ukazovateľmi 

znečistenia: 

 Biochemická spotreba kyslíka - BSK5 

 Chemická spotreba kyslíka dichrómanom - CHSKCr  

 Amoniakálny dusík - N-NH4 

 Celkový dusík - Ncelk 

 Fosfor celkový - Pcelk. 

 Nerozpustené látky sušené pri 105oC – NL 

 

Zhotoviteľ zaručuje, že limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadovej vody na odtoku 

z intenzifikovaných čistiarní odpadových vôd, po uplynutí lehoty na skúšobnú prevádzku, budú nižšie 

alebo max. rovné nasledovným hodnotám platným pre každú ČOV: 

 

Tab.1.11 Požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia na odtoku z ČOV Topoľčany 

Ukazovateľ M.J. 
Požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia na odtoku z ČOV Topoľčany 

"p" "m" 

  BSK5 mg/l 20 30 

  CHSKCr mg/l 90 125 

  NL105 mg/l 20 40 

  N-NH4
+ mg/l 5 20 

  Ncelk mg/l 15 25 

  Pcelk mg/l 1,5 4 
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Tab.1.12 Požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia na odtoku z ČOV Partizánske 

Ukazovateľ M.J. 
Požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia na odtoku z ČOV Partizánske 

"p" "m" 

  BSK5 mg/l 15 30 

  CHSKCr mg/l 60 125 

  NL105 mg/l 16 40 

  N-NH4
+ mg/l 2 20 

  Ncelk mg/l 12 25 

  Pcelk mg/l 1 4 

 

Tab.1.13. Požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia na odtoku ČOV Bánovce n. B. 

Ukazovateľ M.J. 
Požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia na odtoku z ČOV Bánovce n. B 

"p" "m" 

  BSK5 mg/l 20 30 

  CHSKCr mg/l 90 125 

  NL105 mg/l 20 40 

  N-NH4
+ mg/l 5 20 

  Ncelk mg/l 15 25 

  Pcelk mg/l 2 4 

 

Definícia hodnôt „p“ a „m“ je v súlade s NV SR 269/2010 Z.z., Príloha č. 6. 

 

1.1.3 Vplyv vypúšťaných odpadových vôd na recipient 

Pri posudzovaní vplyvu vypúšťaných odpadových vôd z predmetných ČOV, v záujme ochrany vôd, 

vodných pomerov a regulácie emisií, musí Zhotoviteľ uvažovať s výpočtom uplatňujúcim 

kombinovaný prístup (emisno-imisný princip) t.j. zohľadňujúc aj imisné limity uvedené v Prílohe č. 

5, časť A. k NV SR 269/2010 Z.z.  

 

Pri výpočte vplyvu odpadových vôd na recipient musí sa postupovať v zmysle Prílohy č.1 

k Metodickému usmerneniu MŽP SR k NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

dosiahnutie dobrého stavu vôd, Bratislava 01/2011. 

 

Objednávateľ požaduje posudzovať vplyv na recipient podľa nasledovných ukazovateľov znečistenia: 

 

 Biochemická spotreba kyslíka - BSK5 

 Chemická spotreba kyslíka dichrómanom - CHSKCr  

 Amoniakálny dusík - N-NH4 

 Celkový dusík - Ncelk 

 Fosfor celkový - Pcelk.  
 

Nasledovná tabuľka uvádza základný popis recipientov a ich aktuálne údaje o koncentráciách 

ukazovateľov znečistenia  a o prietokoch Q355 v recipientoch nad jestvujúcimi výustnými objektmi 

ČOV.  
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Tab.1.14. Popis recipientov pre jednotlivé ČOV, ktoré sú predmetom tohto projektu 

ČOV Topoľčany Partizánske Bánovce nad Bebravou 

Tok (recipient pre ČOV) Nitra Nitra Bebrava 

Profil (r.km) 93,4 111,2 19,8 

Hydrologické údaje recipientov 

Dlhodobý ročný prietok (m3/s) 15,109 10,035 2,151 

Q355 (m3/s) 3,543 2,408 0,464 

Kvalitatívne ukazovatele recipientov nad výustným objektom ČOV vztiahnuté na Q355 

BSK5 (mg/l) 2,98 3,78 4,38 

CHSKCr (mg/l) 26,5 19,17 13,04 

N-NH4
+ (mg/l) 0,49 0,35 0,69 

NCelk (mg/l) 3,78 2,71 3,34 

PCelk (mg/l) 0,25 0,14 0,15 

 

Od Zhotoviteľa sa požaduje, aby výpočet vplyvu odpadových vôd na recipient vykonal na základe 

vyššie uvedených údajov. 

 

Zhotoviteľ je preto povinný v rámci spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie vyžiadať 

písomný súhlas správcu toku s garantovanými limitnými ukazovateľmi znečistenia na odtoku  ČOV (v 

súlade s vyššie uvedenými údajmi požadovanými resp. poskytnutými Objednávateľom), vrátane jeho 

súhlasu so spôsobom výpočtu vplyvu odpadových vôd na recipient. Pred zaslaním tejto žiadosti 

správcovi toku je Zhotoviteľ povinný predložiť celú túto dokumentáciu na odsúhlasenie 

Objednávateľovi.  

 

Bez súhlasu Objednávateľa a správcu toku s posúdením vplyvu odpadových vôd na recipient a s 

odtokovými parametrami ČOV Zhotoviteľ nemôže pokračovať v projektových prácach. 

1.2 POŽIADAVKY NA TECHNOLOGICKÚ A OBJEKTOVÚ SKLADBU ČOV 

Od Zhotoviteľa sa požaduje, aby v rámci svojej súťažnej ponuky dodržal technologickú a prietokovú 

schému linky čistenia odpadových vôd, kalového a plynového hospodárstva.  

 

Objektová skladba (tzn. zoznam SO a PS) jednotlivých ČOV uvedená vo zväzku 3 časť 1 

kapitola 2 ako aj vo zväzku 4 je záväzná. Technologickú skladbu v rámci jednotlivých SO a PS je 

možné navrhnúť, v súlade s požiadavkami uvedenými v ďaľšej časti tohto zväzku, v rôznych 

zostavách (napr. v rámci SO Separácia aktivačnej zmesi je možné navrhnúť a) radiálne dosadzovacie 

nádrže alebo b) radiálne dosadzovacie nádrže a mikrositové bubnové filtre alebo c) ponorené 

membránové moduly). Uchádzačov však upozorňujeme, že variantné riešenie technického návrhu 

(teda návrh dvoch alternatív v jednej ponuke) nie je možné. Stručný popis predpokladaného rozsahu 

stavebných prác, dodávok a montáže strojov i zariadení a ostatných prác a služieb súvisiacich 

s realizáciou intenzifikácie ČOV je uvedený nižšie v kapitole 2 tohto zväzku súťažných podkladov. 

Počty strojov a zariadení uvádzané v popise prevádzkových súborov sú minimálnymi počtami, ktoré je 

nutné dodržať a oceniť. 

 

Situatívne umiestenie jednotlivých objektov/technologických celkov intenzifikovaných ČOV je 

odporúčané.  

 

Využitie jestvujúcich objektov a prípadné demolácie objektov požadovaných Objednávateľom 

sú záväzné a sú schematicky znázornené na situáciách ČOV vo zväzku 5 súťažných podkladov. 

 

Areál každej ČOV je kompletne majetko-právne vysporiadaný. Zhotoviteľ je povinný realizovať 

všetky stavebné práce výlučne iba v jestvujúcich areáloch ČOV. Žiadne nové objekty ČOV nesmú 

byť umiestnené mimo existujúcich areálov ČOV. 
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Základné geometrické údaje existujúcich objektov ČOV, ktoré Objednávateľ požaduje využiť sú 

stanovené vo Výkresoch (zväzok 5 súťažných podkladov) a zároveň sú na základe týchto údajov 

vypočítané ich záväzné základné kapacitné údaje (potrebné pre návrh procesov čistenia odpadových 

vôd), ktoré prehľadne sumarizuje tabuľka pre každú ČOV samostatne, v nasledujúcich kapitolách 

tohto zväzku súťažných podkladov.  

 

Jestvujúce výškové usporiadanie liniek čistenia odpadových vôd, situatívne usporiadanie existujúcich 

objektov s vymedzením areálu ČOV, výkresy vybraných jestvujúcich objektov ČOV, technologické 

schémy a situácie ČOV sú súčasťou zväzku 5 týchto súťažných podkladov, pričomna týchto dvoch 

posledne uvedených dokomentov, je graficky vyznačené, ktorá časť je záväzná a ktorá nie je . 

1.3 POŽIADAVKY NA STAVEBNÝ A TECHNOLOGICKÝ NÁVRH ČOV 

Nasledovné osobitné požiadavky sú platné v celom rozsahu tejto stavby a dopĺňajú všeobecné 

požiadavky uvedené v častiach 2 a 3 zväzku 3. Práce zahŕňajú všetky potrebné stavebné, 

strojnotechnologické a elektrotechnické práce, ktoré umožnia splniť funkcie, popísané v osobitných 

požiadavkách pre čistiarenský proces a požiadavky pre MaR a ASRTP. 

 

Zhotoviteľ je povinný pri návrhu intenzifikácie/rekonštrukcie ČOV dodržať, resp. rešpektovať 

nasledovné požiadavky: 

 

Požiadavky na technologický návrh ČOV 

 Zhotoviteľ je povinný pri návrhu ČOV zosúladiť svoj návrh linky čistenia odpadových vôd 

a kalového hospodárstva s požiadavkami STN 75 6401 a s Vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 

Z.z., pokiaľ vybrané návrhové hodnoty Objednávateľ neupravil najmä z dôvodov 

prevádzkových. Tieto špecifické zmeny sú popísané v nasledujúcej časti tohto zväzku. 

 Požaduje sa zohľadniť miestne klimatické pomery a minimálny sezónny vplyv na účinnosť 

čistenia (viď požiadavky NV č.269/2010 Z.z. počas zimných mesiacov). 

 Požaduje sa zohľadniť požiadavku na flexibilitu technologickej linky čistenia vzhľadom na 

premenlivé látkové a hydraulické zaťaženie pri dodržaní požadovanej účinnosti čistenia 

odpadových vôd. 

 Požaduje sa pri návrhu odľahčovacích komôr (OK) pred ČOV zohľadniť požiadavky platnej 

legislatívy na zachytávanie plávajúcich nečistôt (NV SR č. 269/2010 Z.z.), preto v OK musia 

byť osadené min. nerezové norné steny. . 

 Odľahčovacie komory na ČOV musia byť navrhnuté tak, aby za hrubým predčistením (za 

lapačom piesku) redukovali veľkosť zriedeného prietoku na úroveň max. návrhového  

prietoku na biologickú časť čistenia za dažďa v súlade s čl. 4.7 STN 75 6401, pričom 

odľahčené vody budú odvedené obtokom mechanickej a biologickej časti linky čistenia 

odpadových vôd do recipientu tak, aby bolo zabezpečené ich meranie (pozri ďalej).  

 Akumulačná stanica žumpových vôd musí mať minimálny akumulačný objem 30 m3. 

 Hrubé predčistenie musí byť navrhuté minimálne ako dve samostatne prevádzkovateľné linky 

(t.j. min. dvojlinka).  

 Hrubé predčistenie pre ČOV Partizánske a Topoľčany musí pozostávať min. z lapáku štrku, 

strojne stieraných hrubých a jemných hrablíc vrátane závitovkového lisu na zhrabky s ich 

vypieraním, dopravníkov a kontajnerov na podvozku s elektrickým pohonom. Súčasťou 

hrubého predčistenia musí byť aj prevzdušňovaný lapač piesku s priečnou recirkuláciou so  

separátorom piesku s integrovaným prepieraním opäť vrátane dopravníkov a kontajnerov na 

podvozku s elektrickým pohonom.  

 Na ČOV Bánovce nad Bebravou je možné uvažovať s kompaktným zariadením na hrubé 

predčistenie, ktoré pozostáva z rotačného sita jemných hrablíc vrátane závitovkového lisu na 

zhrabky s ich vypieraním a z prevzdušňovaného lapača piesku s priečnou cirkuláciou so 

separátorom piesku s integrovaným vypieraním. 
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 Kontajnery pre vyťažené odpady musia byť navrhuté vždy s jedným rezervným kontajnerom 

s rovnakým objemom ako ostatné kontajnery (napr. 1+1, 2+1 a pod.), ktorý sa bude plniť 

počas vyprázdňovania prevádzkového kontajnera 

 Čerpadlá pre všetky médiá (odpadové vody, kaly, chemikálie) musia byť navrhnuté vždy 

s jedným inštalovaným rezervným čerpadlom s rovnakou kapacitou ako prevádzkové čerpadlá 

(napr. 1+1, 2+1 a pod.), pokiaľ v popise dieľčich PS nie je uvedené inak. 

 Požaduje sa zabezpečiť možnosť obtokovania mechanickej linky ČOV, pokiaľ pozostáva iba 

z jednej primárnej sedimentačnej nádrže. 

 Rozdeľovacie objekty musia mať nastaviteľnú nerezovú priepadovú hranu. Výškove musia 

byť navrhnuté tak, aby pri rozdeľovaní odpadovej vody bol zabezpečený dokonalý prepad, 

ktorý umožní dostatočné presné rozdelenie prietoku na všetky linky čistenia. 

 Primárne usadzovacie nádrže musia byť navrhnuté s centrálnym rozdelením prítoku a s 

ukľudňovacím valcom, s pojazdovým mostom so stieraním kalu z dna nádrže do centrálnej 

kalovej priehlbne s obvodovým železobetónovým odtokovým žľabom s nerezovou 

nastaviteľnou priepadovou hranou a nornou stenou.  Plávajúce látky a tuk v usadzovacej 

nádrži musia byť stierané na hladine stieracím zariadením, ktoré je prichytené na pojazdový 

most a prečerpávajú sa čerpadlom do novej zbernej dvojkomory plávajúcich nečistôt. 

V zbernej dvojkomore kalová voda cez priepad musí odtekať do vnútornej kanalizácie, pričom 

plávajúce nečistoty sa akumulujú v komore a po čase sú odťahované. Spôsob odťahovania 

akumulovaných plávajúcich látok musí byť riešený tak, aby sa eliminovala možnosť kultivácie 

prípadných biologických pien v rámci ČOV. 

 Biologická časť čistenia musí byť navrhutá minimálne ako dve samostatne prevádzkovateľné 

linky (t.j. min. dvojlinka). 

 Biologická linka ČOV musí byť navrhnutá výlučne ako nízkozaťažovaný aktivačný 

systém s odstraňovaním nutrientov, v súlade s požiadavkami týchto súťažných 

podkladov a s požiadavkami, ktoré sú uvedené v STN 75 6401, pokiaľ ich Objednávateľ 

neupresnil priamo vo výpočtových tabuľkách pre každú ČOV samostatne.  

 Z dôvodu oprávnených nákladov schválených v ŽoPP a ŽoNFP ako aj z prevádzkových 

dôvodov nie je povolený: 

o návrh aktivácie s denitrifikáciou v reaktoroch so semikontinuálnym prítokom a 

odtokom (SBR), aktivácie s alternujúcou denitrifikáciou (Bio-Denitro) a 

obehovej aktivácie s priestorovo segregovanou denitrifikáciou 

o návrh biofilmových technológií (skrápané biologické kolóny, ponorené biologické 

kolóny a rotačné biofilmové reaktory), kombinovaných technológií (kombinácia 

aktivačných reaktorov s biofilmovými) a dvojreaktorových systémov (nosiče 

biomasy mimo aktivačných nádrží)  

 Každá linka nádrží biologického čistenia musí byť podľa svojho účelu vystrojená potrebným 

technologickým zariadením t.j. minimálne jemnobublinným pneumatickým prevzdušňovacím 

systémom, ponornými miešadlami, čerpadlami vnútornej cirkulácie (pokiaľ sú relevantné pre 

navrhnutý aktivačný systém) ako aj potrebnej meracej a regulačnej techniky. 

 Na ČOV musia byť navrhnuté min. dva separátne vzduchové okruhy resp. pre každú linku 

aktivačného systému samostatný okruh. Pre každý vzduchový okruh musia byť navrhnuté 

min. 2 ks pracovných dúchadiel. K zostave pracovných dúchadiel musí byť pripojený min. 1 

ks inštalovaného rezervného dúchadla, pričom toto dúchadlo môže slúžiť max. pre dve linky 

biologického čistenia. Výkony prevádzkových dúchadiel musia byť regulované frekvenčnými 

meničmi (každé prevádzkové dúchadlo vrátane rezervného má svoj menič) na vopred 

nastavenú hodnotu konštantného tlaku, snímaného tlakovou sondou v príslušnom vzduchovom 

okruhu. 

 Nie je povolené kombinovať napájanie prevzdušňovacích systémov s rozdielnou hladinou 

(tlakovou stratou), ktoré sú dotované jednou prevádzkovou zostavou dúchadiel. 

 Prietok tlakového vzduchu dodávaného do jednotlivých nádrží sa musí automaticky riadiť 

v závislosti na aktuálnej koncentrácií rozpusteného kyslíka prípadne N-NH4
+, N-NO3 a/alebo 

pH/ORP.  
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 Výkon dúchadiel, distribúcia a regulácia kyslíka musí byť navrhnutá tak, aby bol výkon 

dostatočný na udržanie vločiek aktivovaného kalu vo vznose a takisto na udržanie minimálnej 

potrebnej koncentrácie rozpusteného kyslíka (podľa čl. STN 8.2.3.13, pokiaľ vo výpočtových 

formulároch nie je Objednávateľom určené inak) v aktivačných nádržiach pri maximálnom aj 

minimálnom zaťažení ČOV (je nutné dodržať efekt miešania aktivačnej zmesi) v jednotlivých 

zónach aktivačného systému.  

 Nový objekt dúcharne sa musí navrhnúť z akusticky izolačných tehál so zastropením a  

strechou. Nové dúcharne ako aj jestvujúce dúcharne po dobudovaní musia mať  min. počet 

otvorov z dôvodu eliminácie hluku z dúchadiel. Všetky dúcharne musia byť vystrojené 

potrebnou výkonnou vzduchotechnikou. 

 Výkon miešadiel, bez ohľadu na nižšie uvedené hodnoty min. špecifickej energie W/m3, 

slúžiacich pre miešanie suspenzie kalu (aktivačná zmes, vyhnitý kal a pod.) musí zabezpečiť 

úplnú homogenizáciu objemu nádrže. Miešaním sa musí zamedziť sedimentácii a resuspenzii 

častíc suspenzie, zabrániť existencii skratového prúdenia medzi prítokom a odtokom nádrže 

a zároveň sa musí obmedziť stratifikácia koncentrácie sušiny častíc suspenzie po výške 

plnenia nádrže. Miešanie musí taktiež zabezpečiť elimináciu mŕtvych zón v nádrži a vytvoriť 

také hydraulické podmienky v miešanom reaktore, že nebude dochádzať ani pri minimálnych 

prietokoch (min. hodinový prietok odpadových vôd + min. prietok vratného kalu a interného 

recyklu) k tvorbe kalových lavíc na dne nádrže. Výkon miešadla musí vyvolať potrebné 

prúdenie v nádrži a dostatočnú turbulenciu, aby dochádzalo k čo najrovnomernejšiemu styku 

zmesných kultúr mikroorganizmov s pritekajúcim substrátom. Z dôvodu zaručenia 

homogenizácie miešania vločiek aktivovaného kalu pri obehových aktivačných nádržiach sa 

požaduje, aby horizontálna rýchlosť prúdenia pri dne nádrže bola min. 0,3 m/s. Požadovaná 

min. návrhová špecifická energia miešadiel je uvedená v nasledovnej tabuľke: 

 

Typ miešadla Tvar nádrže 

Sušina kalu 

do 5 g/l 5 – 10 g/l 2,5 – 4,5 % 

W/m3   * 

Vrtuľové 
Radiálna 5,0 5,5 6,0 

Pravoúhla 5,5 6,0 7,0 

Hyperboloidné Radiálna/Pravoúhla 2,0 2,5 - 

Veľkopriemerové 

(listové) 
Obehová aktivačná nádrž 1,5 2,0 - 

* špecifická energia vyjadrená vo W/m3 je stanovená ako podiel celkového príkonu na 

hriadeli všetkých inštalovaných miešadiel v reaktore ku celkovému miešanému objemu 

reaktora 

 Návrh separácie aktivačnej zmesi sa povoľuje zabezpečiť pomocou radiálnych dosadzovacích 

nádrží alebo radiálnych dosadzovacích nádrží a mikrositových bubnových filtrov alebo 

ponorenými membránovými modulmi. Návrh nových pravoúhlych dosadzovacích nádrží nie 

je povolený. 

 Radiálne dosadzovacie nádrže musia byť navrhnuté so stieraním dna a hladiny s núteným 

odťahom plávajúcich nečistôt s prečerpávaním do zbernej dvojkomory a do flokulačného 

valca, ďalej s  flokulačným a disipačným valcom z plastového alebo nerezového materiálu 

Odťah vyčistenej odpadovej vody musí  byť zabezpečený obvodovým železobetónovým 

odtokovým žľabom s nerezovou nastaviteľnou pílovitou priepadovou hranou a nerezovou 

nornou stenou. Hĺbka vody pri obvodovej stene nádrže musí byť min. 4 m. Spôsob nakladania 

zachytených plávajúcich látok v zbernej dvojkomore musí byť obdobne riešený ako 

u primárnej usadzovacej nádrže. 

 Ponorené membránové moduly pre separáciu aktivačnej zmesi môžu byť doskové, doskové so 

spätným preplachom alebo duté vlákna so spätným preplachom. 

 Čerpacia stanica kalov, ktorá slúži pre všetky linky biologického čistenia musí byť navrhutá 

tak, že v suchej komore sú osadené kalové odstredivé čerpadlá o príslušných kapacitách 

a čerpadlo pre čerpanie prebytočného kalu na mechanický rotačný zahusťovač. Táto čerpacia 

stanica musí byť navrhnutá tak, že pre každú dosadzovaciu nádrž bude slúžiť mokrá komora 
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vratného kalu samostatne. Čerpadlá vratného kalu pre jednu linku musia byťv zapojení 1+1 

a osadené v suchej komore čerpacej stanici vratného kalu. Tieto čerpadlá musia mať možnosť 

regulácie recirkulovaného množstva kalu frekvenčnými meničmi. Prietok vratného kalu 

každej linky musí byť meraný samostatne indukčnými prietokomermi. 

 Prietok interného recyklu (pokiaľ je potrebný pre navrhnutý aktivačný systém) musí byť 

regulovateľný a meraný (každé čerpadlo interného recyklu príslušnej linky musí byť vybavené 

frekvenčným meničom a meradlom prietoku). Zapojenie ponorných čerpadiel interného 

recyklu musí byť 1+1 pre každú linku samostatne. 

 Čerpadlá pre prečerpanie priesakových vôd v suchých podzemných komorách sa nemusia 

navrhovať s inštalovanou rezervou 

 V komore čerpacej stanici vratného kalu musí byť taktiež inštalovaná AT-stanica 

prevádzkovej vody, ktorá bude slúžiť k oplachom pre prevádzku ČOV. Ako zdroj oplachovej 

vody je požadované použiť vyčistenú odpadovú vodu alebo vybudovanú studňu (prípadne 

jestvujúcu) v areáli ČOV. Nie je povolené napojiť AT stanicu rozvodu úžitkovej vody na 

rozvod pitnej vody. 

 Prebytočný aktivovaný kal musí byť zahustený na mechanickom rotačnom zahusťovači 

s predúpravou kalu organickým flokulantom. 

 Vyhnívacie nádrže musi byť navrhnuté na mezofilnú anaeróbnu stabilizáciu kalu s 

prevádzkovou teplotou 39 ± 1 oC. Vyhnívacie a uskladňovacie a nádrže musia byť z vonkajšej 

strany zateplené a opláštené hliníkovým plechom. Vo vyhnívacích nádržiach musí zateplenie 

zabezpečiť udržiavanie prevádzkovej teploty kalu min. na úrovni 39 ± 1 oC aj počas zimného 

obdobia.  

 Technologické vybavenie vyhnívacích nádrží musí umožňovať ich prevádzkovať ako 

v sériovom tak aj paralelnom zapojení. Všetky vyhnívacie nádrže, ktoré budú dobudované 

alebo novo postavené musia byť vodotesné a plynotesné resp. pred inštaláciou novej 

technológie musia byť vykonané úspešné skúšky vodotesnosti a plynotesnosti nádrže. 

 Pred vstupom vyhnitého kalu do procesu mechanického odvodnenia sa požaduje zriadiť 

oceľová homogenizačná nádrž s premiešavaním za účelom homogenizácie anaeróbne 

stabilizovaného kalu. Jej objem musí zodpovedať min. jedňodnovej zásobe kalu potrebnej pre 

jeho mechanické odvodnenie. 

 Odvodňovanie anaeróbne stabilizovaného kalu sa musí vykonávať na dekantačnej odstredivke 

po kondiciovaní katiónaktívnym organickým flokulantom. Kapacita odstredivky musí 

umožňovať odvodnenie kalu iba počas pracovných dní s max. pracovnou dobou 12 hodín, 

ktorá musí pokrývať ako nábeh odstredivky tak aj jej odstavenie a vyčistenie. Požaduje sa 

odvodnenie kalu na min. 22% sušinu. Návrh sitového pásového lisu nie je povolený.  

 Požaduje sa meranie okamžitého množstva aj celkového pretečeného množstva všetkých 

prečerpávaných kalov indukčnými prietokomerni. 

 Uskladňovanie kalov po ich odvodnení musí byť navrhuté na krytých skládkach s umožnením 

strojovej manipulácie s kalom. Plocha resp. objem novej krytej skládky kalu pre uskladnenie 

kalu musí byť navrhnutý pre akumuláciu min. 30 dennej produkcie odvodneného kalu. 

Konštrukcia skládky musí byť navrhnutá tak, aby umožňovala vrstviť odvodnený kal min. do 

výšky 1,8 m. 

 V rámci kalového hospodárstva a hrubého predčistenia sa požaduje navrhnúť a vybudovať 

vonkajšie spevnené plochy s ľahkým prestrešením pre umiestnenie kontajnerov, ktoré budú 

slúžiť pre dočasnú akumuláciu vyťaženého materiálu (zhrabky, piesok) alebo pre dočasné 

uskladnenie mechanicky odvodneného kalu a pre odvoz tohto odpadu. Tieto spevnené plochy 

musia byť odvodnené do vnútroareálovej kanalizácie.  

 V rámci plynového hospodárstva sa požaduje návrh suchých membránových plynojemov 

pozostávajúcich z vonkajšej, vnútornej a podlahovej membrány a uložených na betónovej 

základovej doske. Strojovňa plynojemu musí byť navrhnutá tak, aby jeho vzduchotechnika 

bola schopná zabezpečiť havarijnú výmenu vzduchu min. 10 x za hodinu. Všetky strojové 

zariadenia musia byť v nevýbušnom vyhotovení. 

 Požaduje sa inštalácia meradiel prietoku za objektom hrubého predčistenia na meranie 

odľahčených odpadových vôd a na odtoku z ČOV, pričom  meradlo prietoku na odtoku 
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z ČOV bude zároveň fakturačným meradlom. Merné objekty s meraním pretečeného objemu 

s voľnou hladinou musia byť navrhnuté tak, aby za každého vodného stavu bol zabezpečený 

dokonalý prepad resp. sa neprekoročí hranica povoleného súčiniteľa zatopenia merného 

profilu.  

 Merný profil na odtoku z ČOV musí byť navrhnutý pre rozsah prietokov (Qmin. až Qzr) a musí 

byť osadený tak, aby nebol zatápaný ani pri vyšších vodných stavoch v recipiente a zároveň 

nesmie negatívne ovplyvňovať pomery v odtokových žľaboch dosadzovacích nádrží resp. 

obmedzovať  prevádzku mikrositových bubnových filtroch. V prípade, že je možné očakávať 

na mernej trase spätné vzdutie spôsobované recipientom, Zhotoviteľ je povinný navrhnúť 

meradlo prietoku, ktoré bude merať na princípe ultrazvukového merania okamžitej prietokovej 

rýchlosti a hladiny s prepočtom na prietokovú plochu i okamžitý prietok s osadením 

do prizmatického profilu.  

 Výustné potrubie na odtoku z ČOV musí byť opatrené žabou klapkou. 

 Nové alebo rekonštruované vnútroareálové komunikácie musia byť zhotovené tak, aby 

umožnili prístup dopravným prostriedkom ku všetkým stavebným objektom so 

strojnotechnologickým vybavením. Šírka ciest musí byť min. 4 m a navrhnuté pre zaťaženie 

plne naloženými ťažkými cisternovými vozidlami alebo vozidlami s veľkokapacitnými 

kontajnermi s min. polomerom otáčania 10 m. Povrch pojazdných spevnených plôch musí byť 

betónový. Všetky vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy musia byť odvodnené do 

okolitých zelených plôch alebo do vnútroareálovej kanalizácie. Chodníky i komunikácie 

musia byť ohraničené vhodnými obrubníkmi. Novonavrhované komunikácie a spevnené 

plochy musia byť navrhnuté so živičným krytom. 

 Betónové konštrukcie na ktorých budú inštalované zásobné nádrže pre chemikáliu (napr. na 

zrážanie fosforu) musí byť chránené vhodným náterom proti účinkom náhodného vyliatia tejto 

chemikálie (obvykle ide o žieravinu) pri jej stáčaní. Odvodnenie tejto spevnenej plochy musí 

byť zabezpečené do vnútroareálovej kanalizácie. Taktiež tu musí byť privedený rozvod 

úžitkovej vody potrebný pre oplach vyliatej chemikálie. 

 Vonkajšie osvetlenie sa požaduje riešiť parkovými výbojkovými svietidlami ST50/150W 

osadenými na oceľových pozinkovaných osvetľovacích stožiaroch STK 60/60/3p. Tieto budú 

rozmiestnené do jednostrannej osvetľovacej sústavy vo vzdialenosti cca 20-25 m. 

 

Požiadavky na prevádzku ČOV 

 Požaduje sa jednoduchosť prevádzkovania a údržby ČOV s minimálnymi nárokmi na počet 

prevádzkovateľov počas pracovných zmien pri maximálnom uplatnení merania a regulácie 

a ASRTP a zabezpečenia prenosu technologických údajov na centrálny kanalizačný dispečing 

Objednávateľa. 

 Požadujú sa minimálne ekonomické ukazovatele prevádzky ČOV ako sú: mzdové 

náklady/počet pracovníkov za zmenu, náklady na údržbu, náklady na spotrebný materiál, 

chemikálie a energie, náklady na zneškodňovanie a umiestňovanie čistiarenského kalu, 

poplatky za vypúšťanie vyčistených odpadových vôd. 

 

Požiadavky na použité materiály 

 Pri voľbe materiálov sa požaduje zohľadniť požiadavku na maximálnu životnosť stavebnej aj 

strojnotechnologickej časti ČOV. 

 Kanalizačné potrubia na ČOV sa požadujú hladké plnostenné PVC vyrábané v súlade s STN 

EN1401 alebo hladké plnostenné PP vyrábané v súlade s STN EN1852. Kruhová tuhosť 

minimálnej triedy SN10 – °10 kN/m2. Pre špeciálne aplikácie (napr. atypické tvarovky) sa 

požaduje použiť SKL potrubie min. SN 10 000. 

 Kalové potrubia v objektoch ČOV musia byť z nerezu tr. 17. 

 Plynové (bioplyn a zemný plyn) potrubia ČOV budú zhotovené z mat. tr.17. Spojenie potrubí 

tr. 11 s potrubím tr.17 musí byť vykonané pomocou lemových krúžkov a točivých prírub, 

prípadne pomocou nerezových prírub.  

 Všetky elektroarmatúry alebo armatúry s pneumatickým pohonom musia byť vybavené 

koncovými signalizačnými spínačmi a regulačné armatúry aj výstupom 4-20mA. 
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 Prívodné vzduchové potrubia musia byť vyhotovené z nerezu, materiál rozvodných 

vzduchových potrubí nesmie mať negatívny vplyv na dlhodobú bezporuchovú prevádzku 

aeračných jemnobublinných elementov. 

 Potrubia strojnotechnologického vybavenia kalového a plynového hospodárstva musia byť 

zhotovené z nerezu. 

 Armatúrne vybavenie: pre všetky kalové potrubia musia byť navrhnuté nožové uzávery. 

Všetky regulačné a uzatváracie armatúry musia byť podľa konkrétnych Požiadaviek 

Objednávateľa  uvedených v ďalšej časti súťažných podkladov vybavené servopohonom alebo 

pneumatickým pohonom, manuálnym alebo redukovaným manuálnym ovládaním.  

 Elektrické práce a elektrotechnické zariadenia: Zhotoviteľ musí posúdiť, navrhnúť 

a nainštalovať resp. demontovať jestvujúci rozvod elektrickej energie, doplnkové dodávky 

a transformátory podľa potreby pre spoľahlivé prevádzkovanie existujúcich a navrhovaných 

zariadení. Rekonštruované zariadenie, el. rozvody a pod. musia vyhovovať platným STN 

a BoZP. 

 V prípade nutnosti výmeny jestvujúcich transformátorov Zmluva zahŕňa všetky práce spojené 

s  odstránením existujúcich transformátorov a príslušnej kabeláže a vybavenia. Súčasťou je 

vypustenie a vhodné zneškodnenie náplní, odpojenie a odstránenie káblov, všetky práce 

potrebné pre dlhodobé bezpečné skladovanie zariadenia v nečinnom stave vrátane všetkých 

opatrení, ktoré treba vykonať z dôvodu ochrany životného prostredia v zmysle platnej 

legislatívy SR a EÚ.  

 Tie časti strojnotechnologického a elektrotechnického zariadenia na jestvujúcich ČOV, ktoré 

po rekonštrukcii nebudú používané, Zhotoviteľ demontuje, zabezpečí ich odvoz 

a zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ. V prípade demolácie jestvujúcich 

strojných alebo elektrotechnických zariadení práce zahŕňajú aj vyťaženie a zneškodnenie 

starých náplní. Kovové časti ostávajú v majetku objednávateľa. 

 

Požiadavky na izolácie 

Tepelné izolácie musia byť na nasledovných potrubiach: 

 potrubia pre bioplyn - izolácie rohožami VP hrúbka 4 cm, povrchová úprava hliníkovým 

plechom 

 vzduchové potrubia v dúcharni - izolácie rohožami VP hrúbka 6 cm, povrchová úprava 

hliníkovým plechom 

 vykurovacie potrubia - izolácie rohožami VP hrúbka 4 cm, povrchová úprava hliníkovým 

plechom 

 potrubia kalov za výmenníkom do VN - izolácie rohožami VP hrúbka 4 cm, povrchová úprava 

hliníkovým plechom 

 

Požiadavky na nátery 

Označenie potrubných rozvodov musí byť vyhotovené štítkami v zmysle STN 13 0074 

 

Všetky technologické zariadenia musia byť pred vlastným náterom riadne očistené - kefovaním alebo 

brúsením (stupeň očistenia Cr 3), oprašovaním, odmastením (perchloretylénom alebo technickým 

benzínom) pripadne opieskované na Sa 2,5. 

 

Pre ochranu oceľových konštrukcií a potrubia z materiálu tr.11 musí byť použitý náterový systém 

v zložení : polyuretán 2 x základný, 2 x krycí. 

Potrubné rozvody z materiálu tr.17 budú bez náterov. Označenie potrubí musí byť pásmi šírky min 

100mm s rozstupom cca 3m. 

Rúry uložené v zemi musia byť natreté asfaltovým náterom. Oceľové konštrukcie v nádržiach musia 

byť žiarovo pozinkované. 

 

Farebné označenie potrubí musí byť vykonané v súlade s STN 130072.  

 surová OV  - čierna   RAL 9004 

 vzduch   - modrá   RAL 5015 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita B: ČOV 18 

 kal   - hnedá   RAL 8007 

 vyčistená OV  - zelená tmavá  RAL 6029 

 oceľ. konštrukcia - šedá   RAL 7042 

 

Požiadavky pre montáž: 

 montážna organizácia musí byť odborne spôsobilá pre montáž vyhradených plynových 

zariadení podľa osobitného predpisu  

 potrubie musí byť namontované v súlade s TDP pre montáž potrubí (STN 130020) 

 zváračské práce na plynovom potrubí musia vykonávať len zvárači, ktorí majú odbornú  

spôsobilosť v zmysle STN EN 287-1 (STN 05 0711)  

 pri zváraní nerez materiálu je potrebné venovať vykonávaniu zvarov zvýšenú pozornosť, aby 

nedošlo k nauhličeniu zvarovaného materiálu. Pred vlastným zváraním sa musia zvárané 

konce potrubí dokonale očistiť a odmastiť. Zváranie musí prebiehať za použitia čo 

najmenšieho výkonu oblúku, tj. oblúku čo najkratšieho. Pred nanášaním ďalšej húsenky zvaru 

musí byť predchádzajúca vždy dokonale očistená od strusky, príp. prebrúsená tak, aby nebola 

vypuklá 

 po vyplnení celého zváraného prierezu sa musí celý povrch zvaru  aj najbližšie okolie očistiť 

od  všetkých nečistôt i teplotou nabehnutých miest. Pri čistení je potrebné používať nerezové 

oceľové kefy, leštiace textilné kotúče a pasty 

 každý zvar plynového potrubia musí byť na viditeľnom  mieste  označený číslom zvárača 

(vyrazením alebo štítkom)  

 prírubové spoje na plynovom potrubí musia byť vykonané ako premostené (vodivé 

prepojenie) vejárovitými podložkami, príp. prepojením cez zemnenie 

 plynové potrubie vedené vonku musí byť uzemnené podľa STN 341390 

 armatúry na plynovom potrubí musia mať zreteľne viditeľnú polohu: zatvorené, otvorené 

 el. pohony u armatúr v zvislom potrubí sa musia podložiť alebo vyvesiť 

  utesnenie plynového potrubia prechádzajúceho stenou v chráničke musí byť vykonané tak, 

aby do objektov nevnikla voda 

 kvapalinová poistka musí byť nastavená odborným pracovníkom a dodavateľom na 

predpísaný pretlak. 

1.4 POŽIADAVKY NA RIADENIE TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV 

1.4.1 MaR a ASRTP 

Požiadavky na ovládanie zariadení: 

U každého zariadenia musí byť miestna ovládacia skrinka s možnosťou: 

- ručného ovládania 

 zapnuté, vypnuté, ručné ovládanie 

- automatické ovládanie 

 ovládanie cez PC (operátorská stanica), zapnuté, vypnuté 

 

Požiadavky na spôsob zobrazovania prevádzkového stavu: 

- Základné stavy stroja: 

 stroj v automatickom režime 

 stroj v ručnom režime 

 stroj v chode 

 stroj vypnutý 

 stroj v poruche 

 stroj je/nie je možné ovládať z riadiaceho počítača 

 

Zber údajov do riadiaceho systému požadujeme zo zariadení nasledovných technologických objektov: 
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Linka čistenia odpadových vôd 

1. Meranie prietokov na prítoku 

2. Lapač štrku 

3. Akumulačná nádrž žumpových vôd 

4. Vstupná čerpacia stanica 

 Pre splaškové vody 

 Pre dažďové vody 

5. Objekty hrubého predčistenia 

 Lapač štrku 

 Hrubé a jemné hrablice 

 Závitovkový lis na zhrabky s 

prepieraním  

 Dúchadlá lapača piesku 

 Pračka a separátor piesku 

6. Odľahčovací objekt za lapačom piesku 

7. Merný objekt pred biologickým stupňom 

8. Objekty mechanického čistenia 

9. Objekty biologického čistenia 

10. Objekty separácie aktivovaného kalu 

11. Rozdeľovacie objekty 

12. Dúchareň 

13. ČS vratného kalu a čerpadlá interného 

recyklu 

14. ČS prebytočného kalu 

15. Výstupná čerpacia stanica 

16. Meracie zariadenie na odtoku z ČOV 

17. Dávkovanie chemických činidiel (napr. síran 

železitý, externý substrát) 

Linka kalového hospodárstva 

18. Strojné zahusťovanie prebytočného kalu 

19. Vyhnívacia nádrž vrátane výmeniku tepla 

20. Uskladňovacia nádrž 

21. Homogenizačná nádrž 

22. Odvodnenie kalu a chemické hospodárstvo 

23. Nádrž kalovej vody 

 

Linka plynového hospodárstva 

24. Plynová kompresorová stanica 

25. Plynojem 

26. Kotolňa 

27. Horák zbytkového plynu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riadiaci systém (RS) ČOV musí byť koncipovaný ako dvojúrovňový systém s výraznou 

decentralizáciou procesnej úrovne. Dispečerská úroveň musí byť tvorená 2 počítačmi, ktoré budú mať 

zhodný program a budú umiestnené na velíne každej ČOV. Oba počítače pracujú súbežne, pričom 

jeden z PC v prípade akejkoľvek poruchy druhého prevezme riadiacu a monitorovaciu činnosť. Ich 

vzájomná súčinnosť musí zabezpečiť plynulý proces riadenia, monitorovania a ukladania databázy 

sledovaných parametrov bez straty údajov počas poruchy na jednom z riadiacich PC. Programové 

vybavenie musí zabezpečiť v rámci vizualizácie prehľadnú schému všetkých prevádzok technológie 

ČOV a znázornenie ich charakteristických hodnôt.  

 

Celá koncepcia riadenia musí byť postavená na autonómnych RS pre určité technologické celky 

so vzájomnou výmenou dát medzi jednotlivými RS. Riadiaci systém je tvorený programovateľnými 

automatmi PLC. 

 

Každá stanica musí  mať možnosť lokálneho riadenia a zobrazenia údajov pomocou klávesnice a 

zobrazenia na displeji ovládacieho pultu rozvádzača DT. Na displeji ovládacieho pultu musia byť 

zobrazené všetky stavy pohonu, namerané hodnoty meracích zariadení pre príslušné DT, prevádzková 

doba a zvolený riadiaci režim. Limity riadenia musí byť možné zmeniť z riadiaceho pultu po vložení 

hesla. Všetky výnimočné stavy musia byť uložené v „poplachovom zozname” s prideleným dátumom 

a časom.  

 

Počítačové pracovisko musí byť pomocou galvanicky oddelenej komunikačnej linky pripojené na  

komunikátor v rádiomodemovej skrinke. Rádiomodemová skrinka obsahujúca rádiomodem, 

rozbočovač, komunikátor a galvanické oddeľovače musí byť umiestnená vo vnútri budovy čo 

najbližšie k anténe z dôvodu zníženia útlmu. Komunikácia s celým dispečingom musí byť 
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zabezpečená pomocou rádiového prenosu pomocou všesmerovej antény umiestnenej na streche 

prevádzkovej budovy ČOV.  

 

Požadované sú nasledujúce funkcie riadiaceho systému:  

 zhromažďovanie údajov z procesu  

 spracovanie údajov  

 monitorovanie údajov na displeji  

 komunikácia s pracoviskom operátora vo velíne ČOV  

 tlač správ zo zmeny, denných, týždenných, mesačných správ  

 okamžité ohlásenie poruchových situácií akustickým a optickým spôsobom, vrátane výpisu  

 ukladanie údajov na externých médiách  

 automatické riadenie pohonu v uzavretým regulačným obvodom  

 možnosť poradia pohonov v ČOV so zhodou 1 + 1, 2 + 1 a automatické zálohovanie 

 

1.4.2 Doplnenie dispečingov ČOV a centrálneho dispečingu OZ Topoľčany 

Predmetom prác sú všetky HW a SW práce a dodávky na doplnení dispečingov všetkých troch ČOV 

ako aj centrálneho dispečingu OZ Topoľčany.  

 

Súčasný systém prenosu údajov v rámci dispečingu OZ Topoľčany je zabezpečený rádiovou sieťou – 

modemy Racom MR 400. To umožňuje paralelne prevádzkovať jestvujúce aj nové rádiové a GPRS 

siete. Časť údajov (ochrana objektov) sa prenáša cez sieť GSM. Objednávateľ používa dispečerský 

systém Icom Trading. Nakoľko sa požaduje prenos dát v rámci už jestvujúceho dispečingu, je potrebné 

zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu. 

 

Na novobudovaný riadiaci systém musia byť napojené, okrem objektov ČOV, aj čerpacie stanice (ČS) 

odpadových vôd, ktoré budú realizované v rámci Aktivity A, ako aj všetky objekty ktoré sú na 

dispečing napojené v súčasnosti.  

 

Požaduje sa napojenie nasledovných objektov na novobudovaný riadiaci systém: 

 

Tab.1.15 Zoznam objektov napojených na jednotlivé dispečingy 

ČOV Existujúce objekty 

napojené na dispečing 

(ks) 

Objekty zhotovené v rámci 

Aktivity A (ks) 

ČOV Topoľčany   

- vodárenské objekty 28 žiadne 

- ČS odpadových vôd + merné šachty 2 12 

ČOV Partizánske   

- vodárenské objekty 5+7 žiadne 

- ČS odpadových vôd + merné šachty 2 29+5 

ČOV Bánovce nad Bebravou   

- vodárenské objekty 4+9 žiadne 

- ČS odpadových vôd + merné šachty 0 9+1 

 

Požadované sú nasledujúce merania a kontroly riadiaceho systému pre všetky objekty: 

 

Zoznam prenášaných veličín z kanalizačných ČS (Zhotoviteľ zabezpečí v rámci 
Aktivity A): 
 

- prenos údajov z ČS na riadiaci počítač na ČOV a centrálny dispečing nasledovnom rozsahu 

(príklad - pri 2 čerpadlách): 

 Neoprávnený vstup do objektu, mikrospínač  

 Čerpadlo 1 - chod 
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 Čerpadlo 1 - porucha 

 Čerpadlo 2 - chod 

 Čerpadlo 2 - porucha 

 Aktuálny stav hladiny 

 Max. hladina prevádzková 

 Max. hladina porucha 

 Minimálna hladina 

 Združená porucha 

 Vniknutie vlhkosti 

 Prehriatie motora 

 Strata napätia 

 Množstvo odpadových vôd – l/s, m3/d 

- riadenie prečerpávaného množstva odpadových vôd v súčinnosti s ostatnými súvisiacími ČS na 

stokovej sieti 

- možnosť riadenia čerpania z riadiaceho počítača 

- riadenie nábehu a postupu čerpania po dlhodobom výpadku elektrickej energie 

- možnosť odčerpania odpadových vôd zo záchytky ČS v závislosti od času  

 

Požiadavky na zoznam prenášaných veličín z objektov ČOV:  
(podľa  návrhu technického riešenia ČOV) 
 

Na všetkých ČOV, ako minimum, sa vyžadujú nasledujúce merania a kontroly (potrebné je záverečné 

schválenie zo strany stavebného dozora na základe projektovej dokumentácie zabezpečenej 

Zhotoviteľom), pokiaľ nie pri popise SO a PS v týchto Požiadavkách Objednávateľa uvedené inak. 

V prípade, že je viac identických jednotiek v rámci technologickej linky (napr. dve usadzovacie 

nádrže) uvedené požiadavky na meranie sú platné vždy pre každú jednotku (pokiaľ nie je uvedené 

inak). Pokiaľ sa vyžaduje v danom objekte osadiť meracia sonda, myslí sa vždy tým nielen jej 

inštalácia a meranie, ale aj monitorovanie/sledovanie predmetnej veličiny a prenos dát vrátane ich 

spracovania, archivácie a pod v nadradenom riadiacom systéme ČOV. 

 

LINKA ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD 

Meranie kvalitatívnych veličín na prítoku do ČOV 

- osadenie pH sondy k meraniu hodnoty pH na prítoku do ČOV  

- osadenie  sondy na meranie teploty vody na prítoku do ČOV 

- osadenie stacionárneho automatického odberáku vzoriek k odberu zlievaných vzoriek, tak aby bol 

odber v súlade s Prílohou č.7 k NV SR 269/2010 Z.z. 

 

Merné objekty na prítoku do ČOV a pred jej biologickou časťou: 

- ak je merný objekt umiestnený na vstupe ČOV, požadujeme na základe meranej hodnoty prietoku 

riadiť: 

o  zapínanie a reguláciu výkonu čerpadiel vo vstupnej čerpacej stanici, resp. v čerpacej 

stanici dažďových vôd. 

o zapínanie zariadení jemných hrablíc, ak sú dve a viac. 

- ak je merný objekt umiestnený pred biologickou časťou ČOV, požadujeme na základe meranej 

hodnoty prietoku na biológiu riadiť množstvo čerpaného vratného kalu s možnosťou zadávania 

pomeru k aktuálnemu prítoku na biológiu.  

- osadenie stacionárneho automatického odberáku vzoriek k odberu zlievaných vzoriek 

- monitorovať aktuálny prietok (l/s), pretečené množstvo v aktuálnom dni v m3, ako aj za 

predchádzajúci deň v m3, maximálne a minimálne hodinové množstvo pretečenej odpadovej vody  

 

Hrubé hrablice: 

- zapínanie chodu v časovej závislosti, resp. od výšky hladiny v prítokovom žľabe. 

- sledovanie chodu/poruchy hrablíc 
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Akumulačná nádrž žumpových vôd: 

- meranie pH a konduktivity na vstupe 

- meranie hladiny v nádrži 

- zobrazovať údaje o plnení, ako aj o vyprázdňovaní akumulačnej nádrže žumpových vôd 

- riadenie zapínania/vypínania čerpadiel od výšky hladiny 

- regulácia výkonu čerpadiel frekvenčnými meničmi 

- riadenie zapínania/vypínania miešadiel od výšky hladiny 

- sledovanie chodu miešadiel a čerpadiel 

- meranie množstva akumulovaných žumpových vôd v m3, ako aj objemu prečerpaných 

žumpových vôd do linky čistenia odpadových vôd v m3 v rámci aktuálneho dňa 

 

Vstupná čerpacia stanica odpadových vôd (splaškové aj odpadové vody): 

- meranie hladiny v prítokovom bazéne ČS 

- riadenie zapínania čerpadiel od výšky hladiny 

- regulácia výkonu čerpadiel frekvenčnými meničmi 

- sledovanie chodu čerpadiel 

- meranie množstva čerpanej odpadovej vody v l/s, ako aj objemu prečerpanej odpadovej vody 

v aktuálnom dni v m3. 

 

Jemné hrablice: 

- zapínanie chodu v časovej závislosti, resp. výške hladiny v prítokovom žlabe. 

- sledovanie chodu hrablíc 

- sledovanie chodu zariadenia na pranie a odvodňovanie zhrabkov 

 

Lapač piesku: 

- zapínanie pojazdu lapača piesku v časovom režime, alebo v závislosti  na pretečenom množstve 

odpadových vôd. 

- sledovanie chodu dúchadiel alebo kompresorov 

- sledovanie odťahu piesku, ako aj chodu práčky resp. separátora piesku. 

 

Odľahčovacie objekty na ČOV: 

- zobraziť hodnotu prietoku odľahčených odpadových vôd v l/s, ako aj odľahčené množstvo 

v danom dni v m3. 

 

Rozdeľovacie objekty na ČOV: 

- farebne zobraziť potrubia, ktorými aktuálne preteká odpadová voda od objektov umiestnených 

pred rozdeľovacím objektom po objekty za ním. 

 

Usadzovacia nádrž: 

- riadenie automatického odpúšťania surového kalu v časovom režime, alebo na základe 

pretečeného množstva odpadových vôd 

- sledovanie chodu kalových čerpadiel 

- sledovanie pojazdu zhrabovacieho zariadenia 

- meranie množstva odťahovaného surového kalu z usadzovacej nádrže v l/s. 

- sledovanie chodu čerpadla na plávajúce látky 

 

Aktivačný systém 

 

- osadenie stacionárneho automatického odberáku vzoriek k odberu zlievaných vzoriek pre 

technologické účely 

Anaeróbny reaktor 

- sledovanie chodu miešadiel 

- meranie a sledovanie pH/ORP (oxidačnoredukčný potenciál) sondou 
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Anoxický reaktor  

- meranie a sledovanie pH/ORP 

- meranie a sledovanie N-NO3   

- regulácia internej recirkulácie v závislosti od ORP prípadne podľa N-NO3   

- sledovanie chodu miešadiel 

Oxický reaktor  

- riadenie intenzity aerácie v závislosti od koncentrácie kyslíka 

- meranie O2 a teploty vody, N-NH4+, N-NO3  a koncentrácie aktivačnej zmesi (meranie NL) 

- v prípade merania N-NH4+ a N-NO3 môžu byť použité aj kombinované sondy 

Simultánna denitrifikácia-nitrifikáciana princípe časovej segregácie (v prípade, že je prevádzkovaná 

na ČOV)  

- meranie koncentrácie kyslíka 

- riadenie intenzity aerácie v závislosti na meranej koncentrácii kyslíka 

- meranie a sledovanie koncentrácie dusičnanov a amoniaku 

- riadenie vypínania aerácie v závislosti na koncentrácii dusičnanov a amoniaku 

- sledovanie chodu miešadiel 

Interná recirkulácia (pokiaľ je releventná pre použitý aktivačný systém) 

- sledovanie chodu čerpadiel 

- meranie množstva internej recirkulácie 

- regulácia prietoku kalu internej recirkulácie pomocou frekvenčných meničov 

Regenerácia aktivovaného kalu (pokiaľ je navrhnutá regeneračná nádrž) 

- sledovanie chodu miešadiel v anoxickej časti 

- meranie a sledovanie koncentrácie kyslíka v oxickej časti 

- riadenie intenzity aerácie v závislosti na koncentrácii kyslíka 

 

Dúchareň: 

- sledovanie chodu dúchadiel 

- meranie a sledovanie tlaku na saní a výtlaku dúchadiel 

- meranie teploty v dúcharni 

- meranie a sledovanie vonkajšej teploty 

 

ČS vyčistenej odpadovej vody:   

- meranie a sledovanie hladiny v prítokovom bazéne ČS 

- regulácia množstva čerpanej vyčistenej odpadovej vody od výšky hladiny 

- zobrazenie hodnoty prietoku vyčistenej odpadovej vody v l/s, ako aj objem prečerpanej vyčistenej 

odpadovej vody v aktuálnom dni v m3. 

 

Merný objekt na odtoku z ČOV: 

- osadenie stacionárneho automatického odberáku vzoriek k odberu zlievaných vzoriek, tak aby bol 

odber v súlade s Prílohou č.7 k NV SR 269/2010 Z.z. 

- meranie prietoku na odtoku musí spĺňať požiadavky stanovené pre fakturačné meradlá, pričom 

meradlo, pokiaľ môže dôjsť k zavzdutiu odtoku, musí merať s požadovanou presnosťou aj pri 

týchto vodných stavoch. 

- meranie a sledovanie pH, teploty, N-NH4+ , N-NO3 a P-PO4 (analyzátor), na odtoku z ČOV  

- v prípade merania N-NH4+ a N-NO3 môžu byť použité aj kombinované sondy, 

- merať a monitorovať aktuálny prietok v l/s, pretečené množstvo v aktuálnom dni v m3, ako aj za 

predchádzajúci deň v m3, maximálne a minimálne hodinové množstvo pretečenej odpadovej vody  

 

Dávkovanie chemických činidiel: 

- riadenie dávkovania síranu železitého v závislosti od aktuálnej koncentrácie P-PO4 

- riadenie dávkovania externého substrátu v závislosti od aktuálnej koncentrácie N-NO3 

- sledovanie chodu dávkovacích čerpadiel 

- sledovanie hladín v zásobnej nádrži 

- meranie prietoku dávkovanej chemikálie 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita B: ČOV 24 

 

Dosadzovacia nádrž: 

- sledovanie pojazdu zhrabovacieho mosta 

- sledovanie čerpania plávajúcich nečistôt (chodu čerpadla) 

- meranie a sledovanie rozhrania voda kal pomocou sondy 

 

ČS vratného kalu: 

- regulácia množstva vratného kalu v závislosti na prítoku odpadovej vody frekvenčným meničom 

- meranie a sledovanie hladiny v prítokovom bazéne ČS vratného kalu 

- sledovanie chodu čerpadiel 

- meranie a sledovanie množstva čerpaného vratného kalu v l/s, ako aj objem prečerpaného kalu 

v danom dni v m3. 

 

ČS prebytočného kalu: 

- meranie a sledovanie množstva prietoku čerpaného prebytočného kalu v l/s, ako aj objem 

prečerpaného kalu v danom dni v m3.  

- sledovanie chodu čerpadiel 

 

Mikrositový bubnový filter: 

- sledovanie chodu filtrov, preplachovacieho a kalového čerpadla 

- meranie hladiny v kalovej komore 

- meranie a sledovanie rozdielu hladín pred za filtrom a podľa toho riadenia chodu filtrov 

 

Ponorené membránové moduly 

- meranie prietoku v oboch smeroch 

- meranie transmembránového tlaku 

- meranie tlaku vzduchu dodávaného do membránových komôr 

- meranie tlaku ovládacieho vzduchu pre pneumatické armatúry 

- meranie teploty permeátu 

- meranie výšky hladiny v membránovej komore 

- meranie výšky hladiny v zásobníku pre čistenie membrán 

- sledovanie chodu čerpadiel permeátu a dúchadiel 

- sledovanie čerpadiel vratného kalu 

- meranie výšky hladiny v zásobníku pre chemické čistenie membrán 

- sledovanie chodu dávkovacích čerpadiel chemikálií 

 

LINKA KALOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

Zahusťovanie  prebytočného kalu: 

- sledovanie chodu strojného zariadenia zahustenia kalu 

- meranie a sledovanie množstva kalu, ktorý je zahusťovaný (l/s, m3/d), množstvo privádzaného 

flokulantu (l/s),  

 

ČS surového a zmesného kalu do VN: 

- sledovanie chodu čerpadiel 

- merania a sledovanie množstva kalu dávkovaného do VN 

 

Vyhnívacia nádrž: 

- sledovanie chodu čerpadiel malej a veľkej cirkulácie  

- sledovanie a meranie teploty pred a za výmenníkom tepla 

- sledovanie a meranie aktuálnej hladiny vo VN 

- sledovanie chodu kompresorov plynového miešania 

- sledovanie a meranie tlaku vo VN 
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Uskladňovacia nádrž: 

- sledovanie a meranie výšky hladiny 

- sledovanie chodu miešadiel 

 

Homogenizačná nádrž: 

- sledovanie a meranie výšky hladiny 

- sledovanie chodu miešadiel 

 

Strojné odvodnenie kalu: 

- sledovanie chodu odvodňovacieho zariadenia 

- sledovanie a meranie dávky flokulantu a množstva odvodňovaného kalu 

 

Nádrž kalovej vody: 

- sledovanie a meranie hladiny kalovej vody 

- meranie množstva čerpanej kalovej vody do linky čistenia odpadových vôd 

 

LINKA PLYNOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

Kompresorová stanica: 

- sledovanie chodu kompresorov 

 

Plynojem: 

- sledovanie chodu kompresora na vyrovnávanie tlaku 

- sledovanie stavu plnenia plynojemu 

- sledovanie a meranie tlaku v plynojeme 

- meranie a sledovanie množstva plynu m3/d 

 

Kotolňa: 

- monitoring úniku metánu 

- sledovanie prevádzky kotlov 

- meranie a sledovanie množstva spáleného bioplynu a zemného plynu 

 

Horák zbytkového plynu: 

- sledovanie chodu horáku. 

 

OCHRANA OBJEKTOV 

- overovanie oprávneného vstupu do objektov a oprávneného zásahu do technologických procesov 

osobným prístupovým kódom alebo čipovou kartou. Archivácia týchto údajov na riadiacom 

a centrálnom dispečingu. 

- po konzultácii s prevádzkovateľom Objednávateľa Zhotoviteľ musí navrhnúť perimetrickú 

ochranu, poplachový systém, kamerový monitorovací systém objektov ČOV a formu 

zobrazovania a prenos údajov na riadiaci a centrálny dispečing 

 

Požiadavky na riadenie, zobrazovanie a spracovanie sledovaných údajov: 

- na hlavnom paneli ČOV (v technologických uzloch) zobraziť každý technologický objekt aj 

s jeho strojmi, zariadeniami . Zobrazenie riešiť tak, aby bolo možné odlíšiť kľudový stav – stav, 

kedy zariadenie resp. celý technologický objekt nie je v chode od stavu, kedy pracuje. 

- v prípade, že zariadenia na niektorých objektoch sú navrhnuté s prevádzkovou rezervou resp. 

v počte dve a viac (čerpadlá, miešadlá, dúchadlá, jemné hrablice, hrubé česlá a i.) požadujeme 

nastaviť automatiku tak, aby sa chod jednotlivých zariadení v určitých intervaloch striedal, t.z. 

aby sa rovnomerne opotrebovávali. 
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- zobrazovanie vybraných veličín ako napr. kyslík, pH, prietoky vody a kalov, výška hladín 

v nádržiach a pod. musí byť vždy aktuálna číselná hodnota so vzorkovaním v časovom intervale 

stanovenom pre každú sledovanú veličinu individuálne (napr.  u prietoku spravidla každú 1 min.), 

- sledované údaje musia byť spracovávané v časových trendoch s voliteľným sledovaným obdobím 

a kombináciou sledovaných hodnôt 

- z nameraných hodnôt musí byť možné tlačiť výstupné protokoly s dennými, respektíve 

mesačnými údajmi – množstvo vody, kalov, energia a pod. 

- ak je u niektorého  zariadenia ovládaný jeho výkon požadujeme zobrazenie aktuálneho stavu 

(napr. dúchadlo napojené cez frekvenčný menič zobrazovať percentá výkonu). 

- zaznamenať prevádzkové motohodiny zariadení jednotlivých technologických objektov (čerpadlá, 

miešadlá, dúchadlá, sondy, merné objekty a i.) a na základe počtu motohodín oznamovať na 

hlavnom panely ČOV údržbu zariadení, mazanie, ciachovanie, kalibráciu, výmenu, alebo iné 

práce súvisiace s udržiavaním zariadení. 

- poruchové stavy zariadení všetkých objektov požadujeme okamžite zobrazovať graficky tak, aby 

bolo jasné o poruchu ktorého zariadenia sa jedná, s bližšou špecifikáciou druhu poruchy (ak je to 

možné).. V prípade závažnej poruchy ohrozujúcej chod jednotlivých technologických objektov 

ČOV ohlasovať poruchu zvukovou výstrahou na hlavnom panely, ak je 24 hodinová prevádzka. 

Ak je len 8 hodinová prevádzka, hlásiť poruchu na hlavnom dispečingu vizuálne aj zvukovo 

(umiestnenie hlavného dispečingu bude upresnené pre každú ČOV). 

- v každom technologickom objekte, v ktorom je výrazné kolísanie hladín (ČS, jemné hrablice, 

a i.), požadujeme na hlavnom panely zobraziť výšku hladiny. Automatikou zabezpečiť, aby sa 

zamedzilo preliatiu vody z každého technologického objektu cez jeho korunu. 

 

Požiadavky na archiváciu údajov: 

Archivácia hodnôt monitorovaných veličín sa požaduje individuálne pre každú ČOV, avšak jej 

základné parametre možno nasledovne sumarizovať : 

- zápis nameraných hodnôt v nastaviteľnej vzorkovacej frekvencii ( 1 min, 10 min, 30 min, 1 hod, a 

pod). 

- archivácia všetkých monitorovaných hodnôt na HDD min. do 12 mesiacov. 

- možnosť stiahnutia archivovaných hodnôt vo formáte vhodnom pre MS Excel. 

- možnosť uloženia hodnôt na CD, DVD médium, USB. 

- výstup veličín na monitor PC: 

v grafickej forme: 

o graf je vybavený panelom nástrojov, v rámci ktorého musí byť možné voliť vlastnosti 

zobrazovaných veličín, meniť resp. nastavovať skupiny zobrazovaných veličín, presmerovať 

výstup na tlač a posúvať sa po časovej osi pri prezeraní grafu. 

o graf vždy pozostáva z časovej osi, ktorej mierku si užívateľ musí mať možnosť voliť ( napr. 

1 deň, 12 hod, 1 hod  a pod.). 

o os y na grafe musí mať až dve mierky (možnosť voľby pre značne rozdielne hodnoty 

sledovaných veličín - napr. rozsah 1 - 10 jednotiek a 100 - 1000 jednotiek). 

o v numerickej tabuľkovej forme vždy s hlavičkou príslušnej monitorovanej veličiny 

(označenie a jednotka): 

o možnosť uplatnenia základnej štatistiky : max., min., priemer, úhrn (suma) za nastaviteľný 

časový interval ( hod, zmena, deň, týždeň, mesiac, rok). 

o nastavenie rozsahu merania ( min. a max.), ktoré nemusí byť totožné s meracím rozsahom 

prístroja. 

- Okrem archivácie monitorovaných veličín sa požaduje archivovať aj ďalšie udalosti ako sú 

alarmy, zmeny nastavenia priority zariadení a pod.. 

-  Archivácia alarmov: 

o popis alarmu resp. udalosti, ktorá vyvolala alarm. 

o deň a čas vzniku udalosti (alarmu). 

o čas zaevidovania alarmu. 

o čas odstránenia alarmu. 

o aktívne alarmy farebne zvýrazniť. 
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o odstrániť históriu alarmov môže iba operátor s najvyššou prioritou (určuje sa individuálne 

pre každú ČOV). 

- Tabuľka archivácie udalostí: 

o táto tabuľka archivuje akýkoľvek zásah do defaultného nastavenia RS operátorom napr.: 

 zmena nastavenia priority paralelných strojov, zmena nastavenia max. havarijnej 

hladiny v čerpacej stanici a pod.. 

 záznam zmeny musí obsahovať dátum a čas zmeny, text vykonanej zmeny, kód 

stanovujúci, kto vykonal  zmenu. 

 

- Všeobecné požiadavky na tabuľky udalostí a alarmov: 

o všetky tabuľky sa požaduje vybaviť panelom nástrojov, ktoré by mali umožňovať 

zálohovať tabuľku, tlačiť,  meniť nastavenia ( určuje sa pre každú ČOV samostatne), 

rušiť (kvitovať) jednu udalosť (alarm) alebo naraz všetky, prezerať dozadu históriu 

alarmov. 

o tabuľky alarmov a udalostí archivovať na HDD min. 12 mesiacov. 

o možnosť sťahovať tieto tabuľky na ZIP médium vo vhodnom formáte pre MS Excel ( 

prípadne MS Word). 

 

Požiadavky na vybavenie dispečingov ČOV a centrálneho dispečingu OZ Topoľčany: 

V rámci predmetu tejto zmluvy Zhotoviteľ musí dodať a nainštalovať doplnenie dispečingov 

 ČOV Topoľčany 

 ČOV Partizánske 

 ČOV Bánovce nad Bebravou 

 Centrálny dispečing OZ Topoľčany 

 

Požiadavky na hardvérové vybavenia dispečingov ČOV a OZ Topoľčany: 

 dvojica PC, každá min. 3,4GHz, 800 MHz FSB, 6GB RAM, 500 GB HDD, Windows 7, 

42" LCD monitor 

 serverový počítač 3,4GHz, 1066Mhz FSB, 6GB RAM, 3 x 300GB 6G Hot Plug 10k HDD, 

Windows server 2003 R2, LCD 22" monitor 

 záložný serverový počítač 3,4GHz, 1066Mhz FSB, 6GB RAM, 3 x 300GB 6G Hot Plug 

10k HDD, Windows server 2003 R2, LCD 22" monitor 

 záložný zdroj min na 30min plnej prevádzky 

 komunikačný server 

 HW kľúč vizualizácie 

 2x riadiaci vizualizačný software InTouch for SP with Historian client 

 1x System Platform 5000 I/O 5000 History 

 farebná laserová tlačiareň A4 

 farebná laserová tlačiareň A3 

 

Požiadavky na softvérové vybavenie dispečingov ČOV a OZ Topoľčany: 

Pre ASRTP sa požaduje dodať SW nutný pre riadenie technológie, a licencie SW pre vývoj tvorbu 

aplikačného a vizualizačného SW InTouch for SP with Historian client. Minimálna skladba SW: 

 Vývojový SW pre PLC 

 Vývojový SW pre vizualizáciu 

 Vývojový SW pre tlač protokolov 

 Vývojový SW pre komunikáciu 

 Aplikačný SW pre každý PLC (pre riedenie technológie) 

 Aplikačný SW pre komunikáciu 

 Vizualizačný SW pre celú technológiu 

 

Požiadavky na tlač: 
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Požaduje sa umožnenie exportu meraných veličín do formátu xls. a následná tlač denných, mesačných 

a ročných protokolov všetkých meraných veličín. 

 

Ostatné požiadavky: 

Zhotoviteľ musí vybaviť všetky 4 dispečérske pracoviská výkonnými klimatizačnými zariadeniami, 

vrátane drobných stavebných úprav, dodávky klimatizačných jednotiek a napojenia na el. energiu – 

dodávka na komplet. 

 

Prehľadná schéma jestvujúceho centrálneho dispečingu OZ Topoľčany a požiadavky pre návrh 

systému dispečingu na OZ Topoľčany: 

 

1.5 POŽIADAVKY NA MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť meranie spotreby elektrickej energie (vrátane zabezpečenia jej 

vyhodnocovania na dispečingu každej ČOV) pre každé technologické zariadenie uvedené vo 

výpočtových formulároch prevádzkových nákladov ročnej spotreby el. energie na dobudovaných ČOV 

nasledovným spôsobom: 

 

 Zariadenia riadené frekvenčným meničom:  Požaduje sa dodať taký frekvenčný menič, 

ktorý má funkciu merania spotreby elektrickej energie s komunikačným výstupom na ASRTP 

s priemyselným protokolom ako napr. ModBus príp. ProfiBus. Pomocou týchto zariadení 

bude Objednávateľ kontinuálne zaznamenávať spotrebu elektrickej energie iba tých 

technologických zariadení pripojených cez frekvenčný menič, ktoré budú uvedené vo 

výpočtových formulároch prevádzkových nákladov  a zároveň aj v systéme ASRTP 

softvérovo spracovávať celkové spotreby elektrickej energie vo forme protokolov (denných, 

mesačných a ročných) spôsobom, ktorý je uvedený nižšie. 

 Zariadenia bez frekvenčného meniča: Požaduje sa v príslušnom elektrickom rozvádzači 

zoskupiť el. zariadenia tak, že všetky budú na samostatnej zbernici s osadením merania 

(priame alebo polopriame s meracími transformátormi napätia a prúdu) elektrickej spotreby 

s pripojením do digitálneho multimetra/elektromera s výstupom s priemyselným protokolom 

ako napr. ModBus príp. ProfiBus. Pomocou týchto zariadení bude Objednávateľ 

vyhodnocovať spotrebu zoskupených celkov el. spotrebičov uvedených vo výpočtových 

formulároch prevádzkových nákladov  a zároveň aj v systéme ASRTP softvérovo spracovávať 

celkové spotreby elektrickej energie vo forme protokolov (denných, mesačných a ročných) 

spôsobom, ktorý je uvedený nižšie. 

 

Ročná spotreba elektrickej energie predmetných technologických zariadení ČOV bude vztiahnutá 

predovšetkým ku bezdažďovým dňom s vylúčením neobvyklých situácií na predmetnej ČOV ako sú 

napr. prívalové dažďe, nárazové topenie snehu, havárii na ČOV alebo na stokovej sieti. Z uvedeného 

dôvodu celkový sumárny záznam spotreby el. energie všetkých monitorovaných technologických 

zariadení uvedených vo výpočtových formulároch prevádzkových nákladov musí byť v rámci ASRTP 

korelovaný s prietokom na prítoku na ČOV tak , aby bolo možné determinovať a následne vylúčiť dni 

s neobvyklými situáciami na ČOV alebo dni, keď hodnota prietoku na prítoku bude prekračovať 

prietok odpadových vôd privádzaných za dažďa do biologickej časti ČOV -Qmax,bio (čl. 4.7 STN 75 

6401). Táto požiadavka platí ako pre zostavenie protokolov tak aj pre grafické zobrazenie obidvoch 

sledovaných veličín (spotreba elektrickej energie a  prietok na prítoku do ČOV). 
 

Požiadavky na riadenie, zobrazovanie, spracovanie a archiváciu požadovaných sledovaných údajov 

v rámci tejto kapitoly sú rovnaké ako sú uvedené v kap.1.4.2 tohto zväzku súťažných podkladov.  

Požiadavky uvedené v rámci tejto kapitoly musia byť zohľadnené aj v Dokumentácii Zhotoviteľa. 
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2. ČOV TOPOĽČANY 

2.1 POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

Táto ČOV bola vybudovaná v 70-tych rokov (spustená do trvalej prevádzky 01/1976) ako 

mechanicko-biologická čistiareň pracujúca na princípe stredne zaťažovanej aktivácie. Do tejto ČOV 

sú odvádzané odpadové vody z aglomerácie Topoľčany (mesto Topoľčany a jeho mestské časti Malé 

a Veľké Bedzany, z ktorých sú väčšinou odpadové vody zachytávané a akumulované v žumpách 

a odvážané na ČOV). Odpadové vody z obce Tovarníky sú taktiež odvádzané na ČOV Topoľčany.  

 

Pôvodne ČOV bola projekčne navrhnutá pre max. 90 150 EO (iba podľa organického znečistenia) tak, 

aby na nej bolo možné čistiť 23 906 m3/d komunálnych odpadových vôd. V skutočnosti na ČOV je 

v súčasnosti privádzaných 7 960 m3/d bezdažďových vôd od cca 47 700 EO, pričom koncentrácie 

znečistenia na odtoku nespĺňajú hodnoty povolené ObÚ ŽP Topoľčany.  

 

Okrem jestvujúcej linky čistenia odpadových vôd je prevádzkovaná aj linka kalového hospodárstva 

s anaeróbnou stabilizáciou kalu, s akumuláciou bioplynu s využitím pre ohrev kalu. 

 

Pôvodná technologická linka čistenia pozostáva z jemných hrablíc z lapáka piesku, zo vstupnej ČS 

(3+1 ks čerpadiel, Qčerp=275 l/s), z vyrovnávajúcej nádrže s priemerom 17,5 m a s užitočným 

objemom 635 m, z usadzovacej nádrže s priemerom 17,5 m, z anaeróbnej nádrže (pôvodné 

kessenerové nádrže) s rozmermi 23 m x 17 m s celkovým užitočným objemom 805 m3 (v súčasnosti sa 

využíva cca 635 m3), zo združeného biologického objektu s celkovým objemom 4 918 m3 a hĺbkou 4,9 

m a z toho aeróbnej sekcie 2 139 m3 a anoxickej sekcie 1 061 m3, z dosadzovacej nádrže s priemerom 

24 m a s užitočným objemom 1 718 m3, z vyhnívacej nádrže s priemerom 10 m a s užitočným 

objemom 1004 m3, z uskladňovacej nádrže kalu s priemerom 10 m a s užitočným objemom 1006 m3 

(dnes sa pre statickú poruchu nevyužíva), z uskladňovacej nádrže kalu s priemerom 20 m 

a s užitočným objemom 1 381 m3 a z plynojemu s užitočným objemom 258 m3.  

 

V rokoch 2002 až 2004 bola realizovaná čiastočná rekonštrukcia tejto ČOV v rámci projektu 

„Topoľčany – intenzifikácia ČOV“; ktorej investor bol ZsVS,.a.s. Rozsah rekonštrukcie bol 

implementovaný v dvoch etapách : I.etapa predstavovala vybudovanie nového združeného objektu t.j. 

obehovej aktivácie s dosadzovacou nádržou, čerpacou stanicou vratného kalu, zrekonštruovanie 

vstupnej čerpacej stanice splaškových vôd, vybudovanie dúcharne, a I.etapy vonkajšieho rozvodu 

silnoprúdu. II.etapa pozostávala z rekonštrukcie objektu hrubého predčistenia, rekonštrukcie pôvodnej 

aktivácie na anaeróbny stupeň, v zmene funkcie starej dosadzovacej nádrže na vyrovnávaciu nádrž a z 

II.etapy vonkajšieho rozvodu silnoprúdu. Návrhové parametre ČOV po tejto rekonštrukcii predstavujú 

nasledovnú kapacitu: Q24 = 11 037 m3/d, BSK5 = 2 267 kg/d. Ako už bolo uvedené v súčasnosti 

biologický proces tvorí združený objekt biologického čistenia a pôvodná aktivačná nádrž je využívaná 

ako anaeróbna nádrž. Čistiareň odpadových vôd je situovaná v katastri mesta Topoľčany. Napriek 

uvedenej čiastočnej rekonštrukcii odtok z ČOV výrazne prekračuje požadované limity podľa NV 

269/2010 Z.z. Čistiareň taktiež kapacitne nepostačuje pre príslušné aglomerácie, ktoré patria do jej 

povodia. Recipientom ČOV je rieka Nitra, rkm 93,4. 

 

V súčasnosti do verejnej kanalizácie Topoľčian, sú zaústené aj predčistené priemyselné vody od 

hydinárne Hyza, a.s. Pripojený drobný priemysel resp. malé podniky (výroba autokáblov Sews 

Slovakia s.r.o., odevný závod Ozeta NEO a.s.) vypúšťajú prakticky len vody zo sociálnych zariadení. 

Odpadové vody z občianskej a technickej vybavenosti obcí (školy, zdravotnícke zariadenia, služby, 

pohostinské zariadenia, SAD Nitra š.p. OZ Topoľčany a podobne) sú charakterom obdobné 

splaškovým vodám. Všetky tieto odpadové vody sú zahrnuté do kapacity ČOV.  

 

V nasledovnej tabuľke uvádzame koncentrácie ukazovateľov znečistenia vyčistenej odpadovej vody 

v zmysle povolenia k vypúšťaniu odpadových vôd vydaného ObÚŽP Topoľčany 
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Tab.2.1 Zoznam ukazovateľov vyčistenej odpadovej vody 

Parameter Qpriem Qmax.hod CHSKCr BSK5 NL105 NH4
+-N Ncelk Pcelk 

Jednotka l/s l/s mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Hodnota 180 250 90/125 20/30 20/40 
10/15(Z1)- 

20/30(Z1) 

15/25(Z1) - 

30/40(Z1) 
2/4 

 

Koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia sú v tabuľke udávané nasledovne: p (zlievaná 

vzorka)/ m (bodová vzorka) 

 

Požiadavky na kapacitu ČOV po jej dobudovaní a požiadavky na kvalitu vypúšťaných odpadových 

vôd sú uvedené v kap. 1.1 tohto zväzku. 

2.2 POŽIADAVKY NA ROZŠÍRENIE A INTENZIFIKÁCIU ČOV TOPOĽČANY 

2.2.1 Technológa čistenia odpadových vôd 

Na prítoku do ČOV sa požaduje upraviť existujúcu odľahčovaciu komoru tak, aby na ČOV za dažďa 

pritekal prietok zriedených odpadových vôd min. v pomere 1:4. Odpadové vody budú pritekať 

novovybudovanou stokou do areálu ČOV do novovybudovaného lapaču štrku s hrubými strojne 

stieranými hrablicami za ktorými nasleduje existujúca vstupná čerpacia stanica surových odpadových 

vôd s čerpadlami dimenzovanými na spomínaný prietok zriedených odpadových vôd s min pomerom 

riedenia 1:4 (t.j. min. 5 x Q24). Za lapačom štrku a hrubými hrablicami musí byť osadená akumulačná 

nádrž na žumpové vody, ktorej odtok bude zaústený pred hrubé hrablice. Výtlačné potrubie zo 

vstupnej  čerpacej stanice musí byť zaústené do novej haly jemných hrablíc s linkou pre splaškové 

(medzera 3 mm)  a dažďové (medzera 6 mm) odpadové vody odkiaľ po predčistení musia odpadové 

vody prechádzať takisto dvomi novými linkami prevdušňovaných lapačov piesku a tukov s priečnou 

cirkuláciou. Vyťažené zhrabky z jemných hrablíc musia byť ďalej spracované v pračke a lise zhrabkov 

a zachytený piesok bude prepratý a separovaný v separátore piesku. Súčasťou haly hrablíc musí byť aj 

dúchareň pre lapače piesku. Hrubo predčistená odpadová voda bude za lapačmi z linky splaškových 

odpadových vôd dopravovaná do jestvujúcej usadzovacej nádrže (pôvodné otvory v stene nádrže pre 

odľahčenie sú v súčastnosti už v rámci hore popísanej rekonštrukcie ČOV v rokoch 2002 až 2004 

uzavreté) a počas dažďových udalostí časť vôd musí byť byť odľahčovaných do obtoku ČOV tak, že 

na existujúcu primárnu sedimentačnú nádrž bude pritekať už len návrhový prietok na biologickú časť 

za dažďa. Dažďové odpadové vody musia byť po predčistení na hrabliciach a lapači piesku 

dopravované priamo do merného objektu na odtoku a náväzne do recipientu – rieky Nitra. 

Mechanicky predčistená odpadová voda musí byť byť za jestvujúcou usadzovacou nádržou rozdelená, 

na novom rozdeľovacom objekte, na starú linku biologického čistenia (anaeróbne nádrže 

rekonštruované z bývalých kesenerových nádrží, obehová aktivácia s integrovanou dosadzovacou 

nádržou) o kapacite max. 34% Qmax, bio (návrhový prietok na biologickú linku za dažďa) a na novú 

linku biologickej časti čistenia, ktorá je nižšie popísaná, so zvyšnou kapacitou min. 66% Qmax,bio 

návrhového prietoku na biologickú časť ČOV za dažďa. 

 

Z dôvodu akejkoľvek možnosti havárie na ČOV resp. v  povodí verejnej kanalizácie, požaduje sa 

ponechať aktívny súčasný prepoj na výtlaku z čerpacej stanice do pôvodnej vyrovnávacej nádrže, 

ktorá po dobudovaní ČOV bude mať iba funkciu havárijnej nádrže, pričom sa v rámci novo 

inštalovaného riadiaceho systému sa musí zabezpečiť riadené vypúšťanie jej objemu po ukončení 

havárie späť do mokrej čerpacej komory vstupnej čerpacej stanice ČOV. 

 

Vzhľadom na vysoké koncentrácie zlúčenín dusíka v surových odpadových vôd na mestskej ČOV 

Topoľčany (Nc = 50 ÷ 70 mg/l) požaduje sa, uvažovať s  vysokým výkonom redukcie anorganických 

zlúčenín dusíka, aby sa dosahovala odtoková koncentrácia celkového dusíka trvale pod 15 mg/l. 

Z tohto dôvodu musí pre ČOV Topoľčany byť navrhnutý systém biologickej linky s dávkovaním 

externého substrátu. Podľa doterajšieho praktických skúseností Objednávateľa, pôvodná biologická 

linka čistí s vyhovujúcimi výsledkami do max. 0,34.Qmax,bio mechanicky predčistených odpadových 
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vôd. Pneumatický výkon jestvujúcej dúcharne, bez inštalovanej rezervy, je zhruba 2 x 1 200 m3/h 

vzduchu = 2 400 m3/h. Potrebný výkon redukcie dusíka sa dá v tomto systéme dosiahnuť len pri 

časovej segregácii prevádzkových stavov miešania a prevzdušňovania aktivačného systému. 

V prevádzke tejto linky nie je možné bez vypnutia dúchadiel kontrolovane dosahovať proces 

denitrifikácie. V realizovanej linke sú použité prevzdušňovacie elementy Messner a dochádza taktiež 

aspoň čiastočne k priečnej cirkulácii aktivačnej zmesi. V rámci tejto časti biologickej linky musí 

Zhotoviteľ dobudovať a technologicky vystrojiť jednu sekciu anaeróbnej nádrže (bývalé kessenerové 

nádrže). 

 

Nasledovný návrh popisu aktivačného systému a separácie aktivačnej zmesi je pre uchádzačov 

odporúčaný. Uchádzač môže zmeniť alebo upraviť nižšie popísanú technologickú linku 

aktivačného systému a separácie aktivačnej zmesi (SO 08 a SO 09 s prisluchajúcimi PS) v súlade 

s požiadavkami Objednávateľa, avšak pri dodržaní pomeru delenia návrhového prietoku na 

biologickú linku čistenia za dažďa t.j. max. 34 % na starú linku amin. 66% na novú linku.  

 

Pre novú dvojlinku biologického čistenia je navrhnutý aktivačný systém s postupným tokom s 

nasledovným radením reaktorov: anaeróbne nádrže, nasledované nádržami denitrifikačnými – 

„denitrifikácia 1“ a nitrifikačnými nádržami – „nitrifikácia 1“. Z poslednej nitrifikačnej nádrže sústavy 

„nitrifikácia 1“ je vedená vnútorná recirkulácia aktivačnej zmesi, ktorej recirkulačný pomer 

k návrhovej hodnote nepresahuje úroveň R = 2,5. Za poslednou nitrifikačnou nádržou sústavy 

„nitrifikácia 1“ je zaradená denitrifikačná nádrž 2- „denitrifikácia 2“ nasledovaná postaeráciou 

(„nitrifikácia 2“). Za postaeráciou sú zaradené dosadzovacie nádrže -2 ks označené č. 2,3 (označenia 

sa zhodujú s technologickou schémou ČOV). 

 

Vyčistená odpadová voda odteká cez spoločný merný žľab na odtoku (dažďové odpadové vody, 

vyčistené odpadové vody z jestvujúcej a novej biologickej linky) a čerpaciu stanicu na odtoku do 

recipientu. 

 

Do denitrifikačnej nádrže 2, ktorá je len mechanicky premiešavaná sa dávkuje podľa potreby externý 

substrát ako napr. metylalkohol alebo iný vhodný organický substrát, ktorý neobsahuje zlúčeniny 

dusíka. Dávkovanie substrátu musí byť riadené od kontinuálneho merania zvyškovej koncentrácie 

oxidovaných foriem dusíka v nitrifikačnej nádrži 1 alebo postaerácii („nitrifikácia 2.“).  

 

Do nádrží postaerácie do oboch liniek sa dávkuje podľa potreby druhá účinná chemická látka na 

zrážanie fosforečnanov tak, aby sa dosiahla potrebná celková redukcia zlúčenín fosforu vo vyčistenej 

vode. 

 

Z nových dosadzovacích nádrží č.2,3 sa čerpá vratný kal, do oboch nových liniek biologického 

čistenia tak, že sa zmes odsadeného kalu čerpá ako vratný kal do prvých nádrží anaeróbnych zón 

v oboch linkách. Časť aktivovaného kalu odťahovaného z dosadzovacích nádrží č.2,3 sa spoločne 

s prebytočným kalom z dosadzovacej nádrže 1 pôvodnej biologickej linky čerpá spoločne bez väčšej 

doby zdržania priamo na predzahustenie na samostatný rotačný zahusťovač.  

 

Strojne predzahustený prebytočný aktivovaný kal z ČOV sa spracuje spoločne s primárnym kalom 

odťahovaným z primárnej sedimentačnej nádrže v linke mezofilnej vyhrievanej anaeróbnej stabilizácie 

kalu. Pre tento účel musia slúžiť dve vyhnívacie nádrže. 

 

Linka kalového hospodárstva je navrhovaná ako mezofilná anaeróbna stabilizácia čistiarenských 

kalov, kde sa do dvojice paralelných alebo v dvojstupňovom sériovom zapojení vyhnívacích nádrží 

privádza strojne predzahustený prebytočný a primárny kal Po aneróbnej stabilizácii je opäť 

stabilizovaný kal strojne mechanicky odvodňovaný za podmienok kondiciovania organickým 

polymérnym flokulantom na dekantačnej odvodňovacej odstredivke. Odvodnený kal bude možné 

prechodne skladovať v novo vybudovanej krytej skládke. Bioplyn s obsahom energeticky cenného 

metánu je prechodne akumulovaný v membránovom suchom plynojeme. Bioplyn sa musí využívať 
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pre na ohrev vyhnívacích nádrží, prípadne na výrobu teplej úžitkovej vody. Z jestvujúcich kalových 

polí/lagún bude zachovaná iba jedna časť, ktorá sa bude využívať najmä na dočasné uskladnenie 

vyťaženej zahustenej biologickej peny, prípadne stabilizovaného kalu v prípade poruchy odstredivky. 

 

S budovaním novej biologickej linky úzko súvisí nutnosť vybudovania novej dúcharne, novej budovy 

pre zahusťovanie a odvodňovanie kalu, novej nádrže na kalovú vodu, novej budovy pre čerpaciu 

stanicu vratného a prebytočného kalu, nového merného žľabu. V rámci dobudovanie ČOV Topoľčany 

bude nutné zabezpečiť aj nové prepojovacie potrubia a žľaby resp. jestvujúce rekonštruovať na profily 

s vyššou kapacitou. Významnú súčasť bude tvoriť aj MaR a ASRTP, aby bolo možné riadiť ako 

prerušovanú aktiváciu na starej časti ČOV tak aj dávkovanie chemikálií a prevádzkovanie novej časti 

biologickej linky. 

 

2.2.2 Stavebné objekty 

V rámci svojho návrhu je Zhotoviteľ povinný dodržať nižšie popísanú objektovú skladbu ČOV (SO aj 

PS), ktorá je v súlade so skladbou uvedenou vo zväzku 3 časť 1 kapitola 2.. Požaduje sa využiť 

existujúce objekty ČOV a zároveň zabezpečiť demolácie a odstránenie stavebných objektov vrátane 

demontáže jestvujúcich zariadení a strojov podľa nižšie uvedenej špecifikácie sumarizovanej v tab. 2.2 

a 2.3. 

 

Tab.2.2. Zoznam existujúcich objektov ČOV Topoľčany, ktoré Objednávateľ požaduje využiť a ich 

záväzné geometrické a kapacitné údaje 

SO 
Názov objektu - 

návrh 

Pôvodný názov 

objektu 

Rozmery a kapacity objektu 

dĺžka/ 

 priemer 
šírka 

konštruk-  

čná výška 

výška 

plneni

a 

účinný 

objem 

účinná 

plocha 

[m] [m] [m] [m] [m3] [m2] 

SO-01 
Odľahčovacia 

komora OK1A 
Odľahčovacia 

komora V4B 
5,90 5,6 - - - - 

SO-06 Mechanické čistenie 
Usadzovacia nádrž 

17,50  - 3,2-3,7 2,2-2,7 528,9 240,4 

SO-07 Biologické čistenie 

- stará časť 

 

 

  

Anaeróbne nádrže 23,0 17,0 3,00 2,06 805,5 391,0 

Združený objekt 

biologického 

čistenia z toho: 

47,70 

24,2

-

32,2 

 -  -  -  - 

- aeróbna sekcia 118,00 3,70 5,60 4,90 2139,3 436,6 

- anoxická sekcia 58,50 3,70 5,60 4,90 1060,6 216,5 

- dosadzovacia 

nádrž 
24,00  - 4,65-5,78 

3,80-

5,08 
1718,2 452,2 

SO-15 
Vyhnívacia nádrž 

Vyhnívacia 

komora 
10,00  - 15,40 12,8 1004,8 78,5 

SO-16 

Prestavba 

uskladňovacej 

nádrže na 

výhnívaciu nádrž 

Uskladňovacia 

nádrž č.1 

 

9,93  - 16,27 13,0 1006,3 77,4 

SO-17 
Uskladňovacia 

nádrž 

Uskladňovacia 

nádrž č.2 
20,47  - 4,50 4,2 1381,5 328,9 

SO-27 
Prevádzková 

budova 

Prevádzková 

budova 
 12,85  9,60  2,80  -  -  - 

SO-05 

Vstupná čerpacia 

stanica, jemné 

hrablice, lapák 

piesku 

Vstupná čerpacia 

stanica 

splaškových vôd 

19,20 9,15  5,75 -  -  - 

SO-14 
Budova kalového 

hospodárstva 

Kotolňa, strojovňa 

kal. hospodárstva, 

mech. zahust. 

26,45 6,50 3,50  -  - -  
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prebyt. kalu 

SO-19 
Plynojem, strojovňa 

plynojemu 

Plynojem, 

strojovňa 

plynojemu 

9,70  - 3,50  - 258,5 - 

SO-20 
Plynová 

kompresorovňa 

Plynová 

kompresorovňa 
10,50 4,80 3,30  -  -  - 

SO-28 Trafostanica Trafo  - -  -   -  -  - 

 

Tab.2.3 Zoznam existujúcich objektov ČOV, ktoré Objednávateľ požaduje zdemolovať 

Názov objektu 

Hrubé predčistenie (lapač piesku, jemné hrablice) 

Lapač piesku 

Merný žľab na odtoku 

Časť kalových polí (rozsah podľa Predbežného technického návrhu uchádzača) 

 

SO-01  Odlahčovacia komora „OK1A“ 

Povinosťou Zhotoviteľa je hydraulicky posúdiť jestvujúcu odľahčovaciu komoru s čelným priepadom 

s nastaviteľnou nerezovou priepadovou hranou a nerezovou nornou stenou na zabezpečenie 

návrhového zriedeného prietoku Qzr., stanoviť resp. posúdiť jestvujúci profil a dĺžku škrtiacej trate 

a vypočítať nový profil prítokovej stoky s potrebnou kapacitou. Min. pomer riedenia privádzaných 

odpadových vôd na ČOV musí byť 1 : 4 t.j. Qzr =  5  x  Q24 

Uvedený prietok odpadových vôd transportovaných verejnou kanalizáciou Topoľčany musí byť 

privádzaný priamo do objektu hrubého predčistenia ČOV. Ostatné množstvá odpadových vôd musia 

byť odľahčované jestvujúcou odľahčovacou stokou do recipientu Nitra. Odľahčovací objekt je 

železobetónový žľab z vodostavebného betónu z čelnou priepadovou hranou (pozri zväzok 5). 

Pokiaľ hydraulický výpočet preukáže nutnosť zvýšenia čelnej priepadovej hrany, súčasťou prác bude 

Zhotoviteľ musieť zabezpečiť demontáž jestvujúceho inštalovaného zariadenia na zachytávanie 

plávajúcich nečistôt a úpravu jestvujúcej výšky priepadu na prietok Qzr a spätnú montáž 

technologického zariadenia vrátane s tým súvisiacich stavebných prác. 

 

SO-02  Prívodná stoka do ČOV 

Dimenzia existujúceho prívodného zberača v úseku od jestvujúcej odľahčovacej komory OK1A po 

začiatok areálu ČOV je stoka o DN 600, pričom počiatočný úsek tohto zberača predstavuje škrtiacu 

stoku o DN 500. Súčasná hydraulická kapacita prívodného zberača predstavuje Qkap = cca 330 l/s. 

Aby bola zabezpečená potrebná kapacita potrubia pre privedenie požadovaného množstva odpadových 

vôd na mestskú ČOV (Qzr), požaduje sa vybudovať nová stoka o min. profile DN800, ktorá bude 

trasovaná súbežne vedľa jestvujúceho prívodného zberača. Týmto novým prepojom sa zabezpečí 

privedenie Qzr od rekonštruovanej odľahčovacej komory „OK1A“ do ČOV. Nová stoka ako aj šachty 

budú musieť byť vybudované zo sklolaminátu. Súčasťou prác je aj uzavretie jestvujúcej stoky 

a existujúcich šácht a prípadné dočasné prevedenie odpadovej vody v čase ostrého prepojenia 

jestvujúceho zberača na novo vybudovaný. 

Súčasťou stavebných prác je aj zriadenie nových komôr pre napojenie novej škrtiacej stoky resp. novej 

stoky do ČOV (min. profil DN 800), ktoré nahradia jestvujúce, ak to bude nutné z hľadiska 

hydraulického posúdenia funkcie odľahčovacej komory . 

Výtlačným potrubím DN 150 z HDPE sú privedené odpadové vody z Nitrianskej Stredy do existujúcej 

šachty na prítoku do ČOV. Taktiež do tej istej šachty budú privedené odpadové prečerpávané zo 

Solčan výtlačným potrubím DN 200, HDPE, PN 10. Vybudovanie tohto výtlaku je predmetom 

zákazky Aktivita A - Odvedenie odpadových vôd. 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť v rámci budovania nového kanalizačného prívodného zberača prepojenie 

týchto potrubí na novo vybudovaný s tým, že odpadové vody zo Solčan a Nitrianskej Stredy musia byť 

zaústené v smere toku vody pred lapač štrku alebo prítokový žľab hrubých hrablíc. 
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Zhotoviteľ musí v rámci tohto SO vybudovať aj mernú šachtu pre výtlačné potrubie z Nitrianskej 

Stredy, v ktorej bude osadený indukčný prietokomer na meranie prietokov, ktorý bude slúžiť ako 

fakturačné meradlo. 

 

SO-03  Lapák štrku 

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti na prítoku do ČOV neexistuje lapač štrku, v rámci tohto projektu sa 

požaduje jeho vybudovanie v priestore terajších jemných hrablíc. Vybudovanie nového lapaču štrku sa 

musí realizovať súčasne s osadením nových hrubých strojne stieraných hrablíc (taktiež v existujúcej 

linke nie sú doteraz osadené), za ktorými musí nasledovať prepojenie do vstupnej čerpacej stanici 

surových odpadových vôd. Táto časť stavby bude náročná na zakladanie, keďže súčasné dno prívodnej 

stoky na ČOV je cca 4 m pod terénom. Na úrovni terénu sa požaduje vybudovať spevnená plocha 

s odvodnením a prístreškom pre osadenie kontajneru na uloženie vyťaženého štrku a hrubých nečistôt. 

Predpokladá sa, že železobetónový žľab bude zakladaný za pomoci štetovnicových stien. Betónové 

konštrukcie musia byť opatrené kryštalickou hydroizoláciou najmä na rozhraní medzi jestvujúcou 

konštrukciou a novo budovanou, aby sa zabezpečila vodotesnosť tohto objektu. Priehlbeň lapača štrku 

musí byť opancierovaná plechom. 

 

SO-04 Akumulačná nádrž žumpových vôd 

Do areálu ČOV budú zvážané fekálnymi vozidlami žumpové vody do akumulačnej nádrže žumpových 

vôd. Z tejto nádrže budú žumpové vody gravitačne odpúšťané do vstupnej čerpacej stanice. 

Akumulačná nádrž žumpových vôd je novým objektom a musí byť navrhnutá obdĺžnikového 

pôdorysu v súlade s požiadavkami technológie. Jedná sa o dvojkomorový železobetónový podzemný 

objekt, skladajúci sa z príjmovej komory a armatúrnej šachty. Nadzemnú časť tvorí miestnosť pre 

obsluhu.  

Akumulačný objem nádrže musí byť min. 30 m3 Nadzemný objekt sa požaduje vybudovať z tehlového 

muriva so sedlovou strechou. Pri zakladaní bude nutné znižovať hladinu podzemnej vody. 

 

SO-05  Vstupná čerpacia stanica a hrubé predčistenie 

Požaduje sa čerpaciu stanicu umiestniť v jestvujúcom objekte Č.S. Samotné čerpadlá sú umiestnené 

v suteréne – suchom železobetónovom priestore. Pred ČS musí byť predradená mokrá železobetónová 

komora, z ktorej budú napájané sacie potrubia čerpadiel splaškových a dažďových odpadových vôd. 

Nadzemná časť sa musí vybudovať z tehlového muriva. V tejto časti je umiestnená aj rozvodňa. Po jej 

rekonštrukcii sa budevmusieť využívať pre umiestnenie rozvádzačov Č.S., hrubých a jemných hrablíc, 

lapačov piesku a lapača štrku. Stavebné práce na tejto časti objektu musia pozostávať zo sanácie 

jestvujúcich betónových konštrukcii a stavebných úprav pre technológiu. 

Nový objekt musí pozostávať: budova dvojlinky strojovne jemných hrablíc (dúchadlá, priestor pre 

pračku piesku a lis na zhrabky) a dvojlinka prevzdušňovaného lapáča piesku. Objekt hrablíc sa 

požaduje navrhnúť z podzemnej časti – žľaby hrablíc – z vodostavebného betónu a nadzemnej časti zo 

železobetónu opatreného tepelnou izoláciou a sedlovou strechou. Objekt lapačov piesku a tukov musia 

tvoriť železobetónové vane z vodostavebného betónu. Čerpanie a tok splaškových a dažďových 

odpadových vôd cez hrablice a lapák piesku sa požaduje oddelene. Dažďové odpadové vody po ich 

predčistení na hrabliciach a lapáku piesku musia byť odklonené k mernému objektu na odtoku z ČOV 

(nie sú privádzané na usadzovacie nádrže a biologické čistenie). Vedľa budovy hrablíc musí byť 

navrhnutá spevnená plocha na umiestnenie kontajnera na zhrabky a kontajnera na piesok. 

 

SO-06  Mechanické čistenie 

Predčistená odpadová voda bude za lapačmi piesku počas dažďových udalostí odvedená do obtoku 

ČOV tak, že na existujúcu primárnu sedimentačnú nádrž musí pritekať už len návrhový prietok na 

biologickú časť. Mechanicky predčistená odpadová voda musí byť za usadzovacou nádržou rozdelená, 

na novom rozdeľovacom objekte, na starú linku biologického čistenia (anaeróbne nádrže 

rekonštruované z bývalých kesenerových nádrží, obehová aktivácia s integrovanou dosadzovacou 

nádržou) o kapacite max 0,34.Qmax, bio a na novú linku biologickej časti čistenia.. 

Jestvujúca usadzovacia nádrž kruhového pôdorysu sa požaduje využívať aj po rekonštrukcii tejto 

ČOV. Požaduje sa vodotesný náter vnútorných stien a dna a vyspravenie existujúcej betónovej 
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konštrukcie z dôvodu lepšej účinnosti sedimentačného priestoru a zhrabovania kalu z dna nádrže. 

Ďalej v rámci tohto objektu musia byť zrealizované práce súvisiace s požadovanou technologickou 

úpravou (zvýšenie koruny nádrže a odtokového obvodového žľabu, nový most so zhrabovaním kalu 

a plávajúcich látok a nádržou pre plávajúce látky). Pre akumuláciu odťahu plávajúcich nečistôt 

pomocou čerpadla musí byť pri usadzovacej nádrži vybudovaná dvojkomora. Ide o podzemný objekt 

vyhotovený zo železobetónovej konštrukcie s deliacou priečkou s otvorom pri dne pre zahustenie 

odťahovaných plávajúcich nečistôt a s možnosťou odpúšťania odsadenej vody do vnútroareálovej 

kanalizácie.  

Rozdeľovací objekt musí byť z vodostavebného železobetónu s  nastaviteľnou nerezovou priepadovou 

hranou. Spôsob odťahovania akumulovaných plávajúcich látok musí byť riešený tak, aby sa 

eliminovala možnosť kultivácie prípadných biologických pien v rámci ČOV. 

 

SO-07  Biologické čistenie – stará časť 

V rámci tohto objektu sa požaduje vykonať stavebné práce súvisiace s využívaním šiestej sekcie (teraz 

je využívaných 5) z dôvodu zvýšenia objemu na cca 727 m3 (otvory, dobudovanie žľabov, zábradlia). 

Taktiež je nutné zabezpečiť vodotesnosť celého objektu (injektáž betónových konštrukcií, reprofilácia 

výstuže, celoplošný náter). Rekonštruovaná časť objektu musí byť opatrená zámočníckymi výrobkami. 

Požaduje sa vykonať aj stavebnú pripravenosť pre osadenie novej technológie (miešadlá a pod.) 

a v existujúcej čerpacej stanici vratného kalu zabezpečiť stavebnú pripravenosť pre osadenie nového 

čerpadla pre dopravu prebytočného kalu na jeho zahustenie na novom mechanickom rotačnom 

zahusťovači.  

 

SO-08 Biologické čistenie – nová časť 

Nádrže aktivačného procesu musia byť navrhnuté ako železobetónové objekty z vodostavebného 

betónu s rozdelením na dilatačné celky. Súčasťou nádrží sú aj pochôdzne lávky a plošiny pre obsluhu. 

Pred objektom musí byť vybudovaný rozdeľovací objekt, ktorý cez priepadovú nerezovú hranu 

s dokonalým prepadom zabezpečí dostatočné presné delenie pritekajúcej odpadovej vody na 2 linky 

nádrží. Nádrže musia byť zakladané na štrkovom podsype a celá základová jama bude odvodnená do 

čerpacích studní. Požaduje sa hĺbka vody v nádržiach min. 4 m. Zakladanie je za pomoci 

štetovnicových stien. Betónové konštrukcie musia byť opatrené náterom na báze kryštalickej izolácie. 

Pri zakladaní, pokiaľ to bude  nutné, sa požaduje znižovať hladinu podzemnej vody. 

 

SO-09  Separácia aktivovaného kalu  

V rámci dobudovania kapacity ČOV sa požaduje vybudovať dve hlboké nové radiálne dosadzovacie 

nádrže s požadovanou hĺbkou pri obvode nádrže min. 4 m. Ide o podzemné železobetónové nádrže 

z vodostavebného betónu kruhového pôdorysu. Na kraji nádrže sa vybuduje obvodový železobetónový 

odtokový žľab s nerezovou nastaviteľnou pilovitou priepadovou hranou a nornou stenou. Stredový stĺp 

nádrže musí byť taktiež zo železobetónovej konštrukcie a bude uspôsobený pre osadenie disipačného 

a flokulačného valca. Súčasťou objektu je aj rozdeľovací objekt, ktorý cez nerezovú priepadovú hranu 

s dokonalým prepadom zabezpečí dostatočné presné rozdelenie pritekajúcej aktivačnej zmesi na dve 

dosadzovacie nádrže. Pre akumuláciu odťahu plávajúcich nečistôt pomocou čerpadla musí byť pri 

dosadzovacích nádržiach vybudovaná dvojkomora. Ide o podzemný objekt vyhotovený zo 

železobetónovej konštrukcie s deliacou priečkou s otvorom pri dne pre zahustenie odťahovaných 

plávajúcich nečistôt a s možnosťou odpúšťania odsadenej vody do vnútroareálovej kanalizácie. 

Spôsob odťahovania akumulovaných plávajúcich látok musí byť riešený tak, aby sa eliminovala 

možnosť kultivácie prípadných biologických pien v rámci ČOV. Zakladanie je za pomoci 

štetovnicových stien. Betónové konštrukcie musia byť opatrené náterom na báze kryštalickej izolácie.  

Pri zakladaní, pokiaľ to bude  nutné, sa požaduje znižovať hladinu podzemnej vody. 

Zhotoviteľ môže navrhnúť aj inú konfiguráciu dvojlinky biologického čistenia (SO 08 a SO 09) 

pri dodržaní pomeru 34 / 66 na starú, resp. novú linku biologického čistenia.  

 

SO-10  Čerpacia stanica vratného kalu  

Z dosadzovacích nádrží SO 09 (resp. separačného stupňa aktivovaného kalu) sa čerpá vratný kal do 

oboch nových liniek biologického čistenia tak, že sa zmes zahusteného aktivovaného kalu čerpá ako 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita B: ČOV 36 

vratný kal do prvých nádrží anaeróbnych zón v oboch linkách. Časť aktivovaného kalu odťahovaného 

z dosadzovacích nádrží č. 2 a 3 (resp. separačného stupňa aktivovaného kalu) sa spoločne 

s prebytočným kalom z dosadzovacej nádrže č. 1 pôvodnej biologickej linky čerpá bez väčšej doby 

zdržania priamo na predzahustenie na samostatný rotačný zahusťovač. Čerpacia stanica musí byť 

navrhnutá ako podzemný železobetónový objekt s vodostavebnou úpravou so zastropením. Bude 

umiestnená medzi novými dosadzovacími nádržami (resp. pri separačnom stupni aktivovaného kalu) 

v priestore súčasných kalových polí. Železobetónové konštrukcie musia byť opatrené kryštalickou 

hydroizoláciou. V ČS sa požaduje navrhnúť osvetlenie a vzduchotechniku. 

 

SO-11  Dúchareň 

Jedná sa o nový stavebný objekt, kde budú osadené dúchadlá pre novú biologickú časť ČOV.  

Objekt dúcharne sa musí navrhnúť ako nadzemný jednopodlažný murovaný objekt z akusticky 

izolačných tehál so zastropením a sedlovou strechou s min. počtom otvorov z dôvodu eliminácie hluku 

z dúchadiel. Objekt sa musí vybaviť svetelnou elektroinštaláciou a vzduchotechnikou. Vnútornou 

priečkou musí byť rozdelený na strojovňu a elektrorozvodňu.  

 

SO-12  Merný objekt  

Jedná sa o nový stavebný objekt. Úlohou merného objektu je merať okamžitý prietok a celkové 

množstvo vyčistenej vody, ktorá bude vypúšťaná do recipientu. Merný objekt je železobetónový žľab 

z vodostavebného betónu v ktorom je osadená vostavba nerezového merného Parshallovho žľabu 

(súčasť stavebnej dodávky). Okolo merného objektu musí byť zábradlie a prístup k mernému profilu 

musí byť po rebríku. 

 

SO-13 Výstupná čerpacia stanica 

V súčasnosti už aj pri menšom vzdutí hladiny v recipiente Nitra sa cez odľahčovaciu komoru spätne 

dostávajú odpadové vody na ČOV (vytápajú objekty hrubého predčistenia). Súčasná prevádzka počas 

týchto vodných stavoch obtokuje všetky odpadové vody (vrátane splaškových) mimo ČOV. Keďže po 

intenzifikácii musia byť splaškové odpadové vody čistené pri všetkých vodných stavoch v recipiente 

požaduje sa vybudovať výstupnú Č.S. na odtoku. Jedná sa o nový objekt z vodostavebného 

železobetónu opatrený kryštalickou hydroizoláciou v rámci ktorého sa požaduje osadiť čerpadlá na 

prečepávanie vyčistených odpadových vôd do recipientu a zároveň tu budú osadené stavidlové 

uzávery na prítoku a odtoku s elektropohonom, aby v závislosti od hladiny v odtokovej stoke ich bolo 

možné cez riadiaci systém ovládať. 

 

SO-14  Budova kalového hospodárstva 

Rekonštrukcia budovy kalového hospodárstva zahŕňa práce v rámci stavebných úprav súvisiacich 

s výmenou strojného zariadenia a rozvodov potrubí. V súčasnosti je podopretá strešná konštrukcia 

podperami medzi technologickým zariadením. Z dôvodu bezpečnostného a optimálneho rozmiestnenia  

technológie sa musí zrekonštruovať strešná konštrukcia po statickej stránke a odstrániť podpery.  

 

SO-15  Vyhnívacia nádrž 

Požaduje sa vyspravenie stien a stropu nádrže a vyhotovenie vodotesných a plynotesných náterov. 

Súčasťou prác musí byť aj zabezpečeniezateplenia nádrže vrátane vyhotovenia vonkajšieho opláštenia 

z hliníkových plechov, tak aby aj počas zimných mesiacov sa udržala teplota 39-40 oC v nádrži.. 

Súčasťou prác musí byť aj stavebná pripravenosť pre osadenie novej technológie. 

 

SO-16  Prestavba uskladňovacej nádrže na vyhnívaciu nádrž 

Požaduje sa staticky zabezpečiť nádrž pred zriadením nového plynotesného stropu z oceľovej 

konštrukcie. Objekt sa musí aj stavebne pripraviť pre dodávku a montáž novej technológie vrátane 

prestupov a zabezpečenia tvaru nádrže z hľadiska potreby jej miešania bioplynom a vonkajším 

recyklom pomocou čerpadiel. Súčasťou požadovaných prác na objekte je zateplenie nádrže vrátane 

vyhotovenia vonkajšieho opláštenia z hliníkových plechov, tak aby aj počas zimných mesiacov sa 

udržala teplota 39-40 oC v nádrži. 
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SO-17  Uskladňovacia nádrž 

Požaduje sa vyspravenie nádrže a vyhotovenie vodotesných náterov a ostatné stavebné práce súvisiace 

s osadením novej technológie. 

 

SO-18  Mechanické odvodnenie kalu 

Jestvujúca budova pre potreby odvodňovania kalov nebude ďalej využívaná (kde je umiestnený 

sitopásový lis CENED), ale požaduje sa postavenie novej murovanej prízemnej budovy v blízkosti 

jestvujúcej uskladňovacej nádrže. Strešná konštrukcia budovy musí byť sedlová.  

Súčasťou tohto stavebného objektu musí byť vybudovanie novej oceľovej homogenizačnej nádrže 

kalov vystrojenej miešadlom s potrebným vybavením a prepojmi medzi vyhnívacími nádržami resp. 

uskladňovcou nádržou a odvodňovacou linkou. Jej objem musí zodpovedať min. jedňodnovej zásobe 

kalu na odvodnenie. Pôvodná uskladňovacia nádrž bude slúžiť naďalej pre uskladnenie kalu, najmä 

v období, ak by bola v poruche dekantačná odstredivka. V budove sú požadované profesie ako je 

zdravotechnika, vzduchotechnika, svetelná elektroinštalácia a ústredné vykurovanie. 

 

SO-19  Plynojem, strojovňa plynojemu 

Súčasťou požadavaného rozsahu prác je odstránenie jestvujúceho oceľového plynojemu 

a zneškodnenie vzniknutého odpadu. Na jeho mieste musí byť zriadená betónová plošina, na ktorú sa 

osadí vlastný membránový plynojem. Súčasťou SO musí byť aj realizácia stavebných úprav strojovne 

plynojemu vyplývajúcich z technologických požiadaviek. Strojovňa plynojemu musí byť 

zrekonštruovaná tak, aby jeho vzduchotechnika bola schopná zabezpečiť havarijnú výmenu vzduchu 

min. 10 x za hodinu. Všetky strojové časti stavebnej časti musia byť v nevýbušnom vyhotovení. 

 

SO-20  Plynová kompresorovňa 

Rekonštrukcia budovy plynovej kompresorovne zahŕňa práce v rámci stavebných úprav súvisiacich 

s výmenou strojného zariadenia a potrubí. Ďalej sa požaduje realizovať rekonštrukcia plynovej 

kompresorovne plynojemu z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti práce (výmena výplní otvorov, 

vyspravenie strechy vrátane vyspravenie vonkašej fasády). Strojovňa plynovej kompresovne musí byť 

zrekonštruovaná tak, aby jej vzduchotechnika bola schopná zabezpečiť havarijnú výmenu vzduchu 

min. 10 x za hodinu. Všetky strojové časti stavebnej časti musia byť v nevýbušnom vyhotovení. 

 

SO-21  Neobsadené  

 

SO-22  Krytá skládka kalu 

Odvodnený kal sa musí prechodne skladovať v novo vybudovanej krytej skládke. Plocha resp. objem 

novej krytej skládky kalu pre uskladnenie kalu musí byť navrhnutý pre akumuláciu min. 30 dennej 

produkcie odvodneného kalu. Technicky musí byť skládka riešená ako ľahký oceľový prístrešok, 

obvodové steny budú železobetónové, tak aby kal mohol byť vrstvený po obvode min. do výšky 1,8m. 

Prístrešok z ocelovej konštrukcie musí svojou svetlovou výškou zohľadňovať strojové zariadenie 

Objednávateľa na manipuláciu s kalom. 

 

SO-23  Vnútroareálové potrubia a spojovacie žľaby 

Predmetom tohto stavebného objektu musí byť riešenie nových prepojovacích potrubí a žľabov medzi 

jednotlivými technologickými jednotkami ČOV a rekonštrukcia jestvujúcich potrubí v prípade, že je to 

nutné (napr. zmena dimenzie (potrubie)/priečneho profilu (žľab) prípadne sklonu z hľadiska potreby 

zvýšenia jeho kapacity). Sú to predovšetkým rozvody odpadovej vody a obtoku ČOV, aktivačnej 

zmesi, vyčistenej vody, kalov, kalovej vody, plávajúcich nečistôt, tlakového vzduchu, zemného plynu, 

bioplynu, chemických činidiel, vnútroareálovej kanalizácie, rozvodu pitnej vody a rozvodu úžitkovej 

vody a ostatných technologických médií.  

Rozvody jednotlivých médií sa musia napojiť na príslušné potrubia vyvedené cca 0,5 m za stavebné 

objekty, ktoré budú osadené už pri betonáži jednotlivých objektov. Prepojovacie potrubia sa musia 

navrhovať v súlade s kap.1.2 tohto zväzku súťažných podkladov. Súčasťou tohto stavebného objektu 

je aj rekonštrukcia jestvujúceho merného žľabu na odtoku so stavebnou pripravenosťou pre osadenie 
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nového meradla prietoku, ktorý musí merať odpadové vody vyčistenej vody zo starej časti ČOV 

a odľahčené vody za lapačom piesku počas dažďovej udalosti. (viď PS-12 MaR a ASRTP). 

V rámci tohto stavebného objektu musí Zhotoviteľ kalkulovať aj s možnými prekládkami jestvujúcich 

vnútroareálových inžinierskych sietí v prípade, že budú v kolízii s novo budovanými objektmi. 

 

SO-24  Dávkovanie chemikálií  

Pre skladovanie roztoku síranu železitého sa požaduje chemické hospodárstvo vybaviť dvojplášťovým 

zásobníkom, ktorý bude inštalovaný vo vonkajšom prostredí. Objem zásobnej nádrže/í chemicky 

účinného činidla musí byť navrhnutý pre potreby 60 dní prevádzky. Pre uvedený zásobník síranu 

železitého sa musí vybudovať nový betónový základ s príslušnými stavebnými úpravami pred únikom 

tejto žieraviny do okolitého prostredia. Betónová konštrukcia musí byť ochránená náterom proti 

účinkom náhodného vyliatia tejto žieraviny. Odvodnenie tohto SO musí byť zabezpečené do 

vnútroareálovej kanalizácie. Taktiež tu musí byť privedený rozvod úžitkovej vody potrebný pre oplach 

žieraviny. 

 

SO-25  Dávkovanie externého substrátu 

Na zabezpečenie prípravy dávkovania externého substrátu  sa musia vytvoriť v rámci realizácie tohto 

SO také podmienky, aby sa dodržali náročné podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia keďže 

ide o veľmi horľavú chemikáliu, jedovatú  pri vdýchnutí, pri požití a pary tvoria so vzduchom výbušnú 

zmes. Je zaradená do skupiny zvlášť nebezpečných jedov. Preto sa požaduje pri prevádzke dodržiavať 

prísne protipožiarne opatrenia, vyžadujúce si osobitné zásady pre zaobchádzanie a skladovanie. Celý 

pozemok tohto SO nusí byť oplotený, aby sa zabezpečil kontrolovaný vstup do tejto stanice. 

Z uvedeného dôvodu dávkovacia stanica externého organického substrátu musí byť začlenená do 

celkového systému ASRTP ČOV Topoľčany, tak aby bolo možné dávkovanie riadiť podľa potreby 

prevádzky v rámci jednotného riadiaceho systému 

V rámci tohto SO sa musia realizovať zemné práce, betonáž základovej dosky pod zásobnú nádrž a  

havarijnú nádrž externého substrátu. Návrh tohto stavebného objektu musí zohľadňovať i situáciu ako 

keby sa dávkoval metanol i v prípade, že, Zhotoviteľ vo svojom predbežnom technickom riešení 

s týmto externým susbstrátom neuvažuje.  

 

SO-26  Komunikácie, spevnené plochy a chodníky 

Jestvujúce účelové komunikácie musia tvoriť systém obslužných komunikácií pre dopravnú obsluhu 

jednotlivých zariadení. Návrh musí zohľadňovať prevádzkovanie ťažkých cisternových vozidiel alebo 

vozidiel s veľkokapacitnými kontajnermi. Zrážková voda musí byť zvedená predovšetkým na zelené 

plochy kvsiaknutiu prípadne komunikácie musia byť odvodnené do vnútroareálovej kanalizácie. 

K novovybudovaným objektom musí Zhotoviteľ vždy vybudovať nové komunikácie podľa potreby na 

obsluhu týchto objektov. Komunikácie sa požadujú min. šírky 4,0 m. 

Povrch pojazdných spevnených plôch musí byť betónový. Prístup ku vstupom do objektu a pešia 

komunikácia v rámci areálu ČOV musí byť zaistená pomocou chodníkov z betónovej dlažby, alebo 

monolitických betónových plôch. Podľa potreby na obsluhu týchto objektov musia byť vybudované 

nové spevnené plochy a chodníky. Novonavrhované komunikácie a spevnené plochy musia byť so 

živičným krytom. Chodníky i komunikácie musia byť ohraničené vhodnými obrubníkmi. Poškodené 

oplotenie v rámci výstavby musí byť nahradené novým a opatrené ostnatným drôtom. Vonkajšie 

spevnené plochy pre kontajnery na odpady (napr. zhrabky, vypratý piesok a pod.) musia byť 

prestrešené ľahkou konštrukciou a odvodnené. 

 

SO-27  Prevádzková budova ČOV 

V tomto objekte musia byť zrealizované nové priestory pre velín a tzv. hygienická slučka (špinavá 

šatňa, umyváreň, čistá šatňa). Súčasťou stavebných prác musí byť aj zabezpečenie stavebnej prípravy 

pre dodávku MaR a ASRTP pre velín, Práce súvisiace s realizáciou hygienickej slučky, rekonštrukcie 

ďalších hygienických zariadení, fasády, podlahy a pod. sa požadujú vykonať v takom rozsahu, aby 

bola budova skolaudovateľná podľa požiadaviek RÚVZ a BoZP. 

 

SO-28  Trafostanica  



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita B: ČOV 39 

Požadujú sa vykonať všetky stavebné práce súvisiace s osadením novej kioskovej trafostanice 

(dodávka technológie) vrátane zemných prác, výkopov, zhutnenia podložia a realizácie uzemnenia. 

 

SO-29  Vonkajšie osvetlenie 

Vonkajšie osvetlenie musí byť riešené parkovými výbojkovými svietidlami ST50/150W osadenými na 

oceľových pozinkovaných osvetľovacích stožiaroch STK 60/60/3p. Tieto musia byť rozmiestnené do 

jednostrannej osvetľovacej sústavy vo vzdialenosti cca 20-25 m. Rozvody vonkajšieho osvetlenia sa 

požaduje navrhnúť chráneným káblom AYKY. Ovládanie osvetlenia musí byť riešené automaticky za 

pomoci fotoodporu, ktorý sa osadí na opláštení objektu a zabezpečí sa k nemu prístup svetla cez 

presklenný priezor. Nakoľko jestvujúci rozvod vonkajšieho osvetlenia nespĺňa požiadavky STN a nie 

je ho možné kombinovať s novým, vonkajšie osvetlenie musí byť realizované v celom areáli tak, aby 

bolo skolaudovateľné. 

 

SO-30  Vonkajšie kábelové trasy 

Nová kabeláž musí byť umiestnená v energokanáloch. Súčasťou stavebnej časti musí byť dodávka 

energokanálov vrátane šácht, ktorých vyhotovenie musí vyhovovať požiadavkám krytia príslušného 

IP. 

 

SO-31  Búracie a demontážne práce, dočasné prepojenia 

V priestoroch nových objektov sa nachádzajú v súčasnosti prevádzkované zariadenia (objekt hrablíc, 

lapač piesku, kalové polia, plynojem a pod.). Pre potreby zahájenia prác na nových objektoch, sa 

požaduje potrebné jestvujúce objekty postupne demolovať a predtým zrealizovať demontáž 

technologických zariadení. Rozsah demolácií uvádza tab. 2.3. Povinnosťou Zhotoviteľa je zabezpečiť 

odvoz a nakladanie so vzniknutým odpadom vrátane jeho zneškodnenia v súlade s platnou 

legislatívou. 

Súčasťou tohto objektu sú aj provizórne/dočasné prepojenia, čerpacia technika, dočasné kábelové 

prepojenia a iné s tým súvisiace práce, ktoré musí zabezpečiť Zhotoviteľ tak, aby počas prác 

dochádzalo iba k min. ovplyvneniu jestvujúcej prevádzky ČOV počas jej rekonštrukcie.  

 

2.2.3 Prevádzkové súbory 

PS-01  Vstupná čerpacia stanica a hrubé predčistenie 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- lapač štrku  

- hrubé hrablice 

- vstupnú čerpaciu stanicu odpadových vôd 

- príjem žumpových vôd 

- havárijnú nádrž 

 

Privádzané odpadové vody výtlačnými potrubiami zo Solčan a Nitrianskej Stredy sú zaústené na 

prítoku do ČOV a spoločne budú musieť byť vedené s odpadovými vodami privádzanými novo 

vybudovaným privádzačom do novovybudovaného lapača štrku. Súčasťou tejto PS musí byť aj 

dodávka a montáž indukčného prietokomeru na výtlačnom potrubí z Nitrianskej Stredy, ktorý bude 

osadený v novybudovanej mernej šachte. 

Technologické zariadenie pre strojné ťaženie zachyteného štrku musí pozostávať z opancerovania 

vlastnej betónovej komory lapača, drapáka pre ťaženie štrku s elektrickým zdvihom a pojazdom a z 

vlastnej konštrukcie pojazdovej dráhy pre mačku drapáka. Ťažený štrk sa požaduje nakladať do 

pristaveného kontajnera na podvozku s elektropohonom. V kanále za lapačom štrku musia byť 

inštalované strojne stierané hrubé hrablice s šírkou medzier 50 mm, zachytené zhrabky sa musia 

pomocou dopravníka transportovať do pristaveného kontajnera na podvozku s elektropohonom. 

Odpadové vody z pračky zhrabkov musia byť vedené do sacej komory rekonštruovanej jestvujúcej 

čerpacej sanice. 

Pre čerpanie odpadových vôd musí byť využívaná rekonštruovaná jestvujúca vstupná ČS, ktorá musí 

pozostávať z mokrej a suchej komory čerpacej stanice. Čerpadlá sa musia spínať od hladín v mokrej 

čerpacej komore, chod piatich čerpadiel musí byť riadený frekvenčnými meničmi na konštantnú 
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hladinu v čerpacej komore. Pre montáž a demontáž čerpadiel musí slúžiť nový žeriav s ručným 

pojazdom a zdvihom. Jednotlivé výtlaky všetkých čerpadiel musia byť zaústené do dvoch nových 

výtlačných potrubí vedených do objektu hrablíc. Na týchto výtlačných potrubiach musia byť osadené 

indukčné prietokomery, ktoré budú merať prietok odpadovej vody na prítoku do ČOV. 

Pre príjem žumpových vôd musí slúžiť stanica, pozostávajúca z akumulačnej betónovej komory, 

osadenej technologickým zariadením pre automatickú registráciu a fakturáciu vypúšťaného množstva 

žumpových vôd, pričom tieto vody musia byť riadene vypúšťané na prítok pred hrubé hrablice. 

Výkon čerpadiel musí byť navrhnutý tak, aby min. čerpadlá pre bezdažďové vody boli nadimenzované 

so zabudovanou rezervou. 

Súčasná funkcia vyrovnávania prietokov vo vyrovnávacej nádrži sa zmení na funkciu havarijnú. 

Z uvedeného dôvodu je v rámci rekonštrukcie ČOV sa požaduje zabezpečiť funkčnosť súčasných 

prepojovacích potrubí medzi čerpacou stanicou a havárijnou nádržou (pôvodná vyrovnávacia nádrž) 

a to ako napúšťanie tak aj vypúšťanie jej objemu vrátane odtoku cez odtokový žľab do recipientu. 

Zároveň sa požaduje inštalovať nové elektrouzávery na napúšťanie a vypúšťanie tejto nádrže 

s možnosťou ich ovládania v rámci nadradeného riadiaceho systému, tak aby bolo možné ju 

kontrolovane, v závislosti od veľkosti prietoku na prítoku, napúšťať a vyprázdňovať do mokrej 

komory vstupnej čerpacej stanice.  

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Lapač štrku 

Hrubé hrablice  s min. medzerovitosťou 50 mm 

Dopravník pre hrubé zhrabky do kontajnera 

Stavidlá pre odstavenie lapača štrku a čerpacej stanice na prítoku 

Kontajnery s odvodnením pre lapač štrku a zhrabky, 2+1 

Podvozok pod kontajner, nosnosť 8500 kg s elektopohonom 

Čerpadlá pre bezdažďové a dažďové vody, 4+1 

Indukčný prietokomer na výtlačnom potrubí z Nitrianskej Stredy 

Indukčný prietokomer na bezdažďové vody 

Indukčný prietokomer na dažďové vody 

Čerpadlo priesakov 

Elektrouzávery na saní a výtlaku čerpadiel  

Elektrouzávery pre napúšťanie a vypúšťanie havárijnej nádrže 

Demontáže existujúcich zariadení 

Miešadlo nádrže žumpových vôd 

Automatická stanica pre príjem žumpových vôd s ich registráciou a meraním 

Pojazdný kladkostroj, nosnosť 3,2 t 

Nový žeriav do čerpacej stanice 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr  

 

PS-02  Mechanické čistenie 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- jemné hrablice 

- lapač piesku 

- usadzovaciu nádrž 

- rozdeľovací objekt za usadzovacou nádržou 

 

Odpadová voda zo vstupnej čerpacej stanice musí byť privedená  do objektu hrablíc. V budove hrablic 

musia byť navrhnuté 2 jednotky jemných strojne stieraných hrablic (šírka medzier pre bezdažďové  je 

3 mm a pre dažďové  6 mm). Hrablice musia byť osadené paralelne. Zachytené zhrabky budú usieť 

byť dopravované do pračky zhrabkov, lisované a dopravované do pristaveného kontajnera, ktorý sa 

požaduje inštalovať vonku pod prístreškom. Kontajner musí byť osadený na podvozku s pojazdom na 

elektropohon. Z objektu hrablic musia odpadové vody natekať do kombinovaného prevzdušňovaného 

lapača piesku, tukov a plávajúcich látok, vybaveného technologickým zariadením - pojazdovým 

mostom s mamutovými čerpadlami pre ťaženie piesku, prevzdušňovacími roštami a dúchadlami ako 
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zdroj tlakového vzduchu. Vyťažená hydrozmes vody a piesku sa požaduje viesť do závitovkového 

separátora s praním, vytriedený piesok bude akumulovaný v kontajneri. Mechanicky predčistená voda 

bude gravitačné odtekať do jestvujúcej usadzovacej nádrže. Jedna linka lapača piesku musí byť 

navrhnutá pre bezdažďové odpadové vody a druhá pre dažďové vody. Potrubné rozvody resp. 

prepojovacie žľaby musia umožňovať jednotlivé prepojenie hrablíc a lapačov piesku, ktoré musia byť 

riadené stavidlami. 

Z lapačov piesku musia byť odpadové vody vedené do jestvujúcej usadzovacej nádrže, v ktorej pre 

požadované napojenie novobudovanej biologickej linky je nutné zabezpečiť zvýšenie hladiny 

z dôvodu nátokových pomerov na novú biologickú linku. Nádrž musí byť preto vybavená novým 

odtokovým žľabom s nastaviteľnou priepadovou hranou s nornou stenou, pojazdovým mostom so 

stieraním dna a hladiny, s núteným odťahom plávajúcich nečistôt do zbernej dvojkomory, s novým 

prítokovým potrubím (iba v samotnej nádrži) a s ukludňovacím prítokovým valcom s rozdelením 

prietoku do nádrže Súčasťou dodávky musí byť aj nová elektroinštalácia. 

Surový kal, ktorý sa akumuluje v kalovej priehlbni v strede usadzovacej nádrže, gravitačne nateká do 

mokrej akumulačnej komory jestvujúcej čerpacej stanice. Čerpadlo surového kalu musí byť zamenené 

za nové. Zahustený surový kal z primárnej sedimentácie musí byť periodicky privádzaný čerpaním do  

výmeníku tepla a odtiaľ do vyhnívacích nádrží kalového hospodárstva 

 

Z usadzovacej nádrže musí byť voda vedená do rozdeľovacieho objektu biologického čistenia, kde sa 

cez nastaviteľnú nerezovú priepadovú hranu delí na starú a novú biologickú linku. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Stavidlá pre rozdeľovací objekt 

Hrablice jemné ( 3 mm medzery) (pre bezdažďové vody) 

Hrablice jemné ( 6 mm medzery) (pre dažďové vody) 

Stavidlá na odstavenie a prepojenie hrablíc a lapačov piesku 

Dopravník zhrabkov z obidvoch hrablíc do pračky zhrabkov 

Práčka zhrabkov s lisom a dopravníkom do kontajnera 

Kontajner pre zhrabky, 1+1 

Kontajner pre piesok s odvodnením, 1+1 

Podvozok pod kontajner s elektropohonom 

Strojné vybavenie pre prevzdušňovaný lapač piesku a tukov na dažďové a bezdažďové vody 

Separátor piesku s pračkou piesku a dopravníkom do kontajnera pre piesok 

Dúchadlá pre prevzdušňovaný lapač piesku vrátane príslušenstva, 2+1 

Ponorné čerpadlo pre vyčerpanie dažďového lapača piesku (vyčerpanie objemu max. do 6 hod) 

Technologické vybavenie usadzovacej nádrže vrátane odťahu plávajúcich látok 

Čerpadlo primárneho kalu, 1+1  

Macerátor pre primárny kal 

Elektouzávery pre čerpadlá primárneho kalu 

Elektrouzáver pre odťah primárneho kalu 

Stavidlá  

Demontáže existujúcich zariadení 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr  

 

PS-03  Biologické čistenie –  stará časť 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- anaeróbnu nádrž 

- denitrifikačnú sekciu 

- nitrifikačnú sekciu 

- dosadzovaciu nádrž č. 1 

- ČS vratného kalu 
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Jestvujúci objem anaeróbnej nádrže musí byť rozšírený o doposiaľ nevyužívaný koridor, ktorý sa 

osadí ponornými miešadlami pre zamedzenie sedimentácie aktivačnej zmesi. Požaduje sa taktiež 

osadenie nového čerpadla na odčerpávanie prebytočného kalu na mechanické zahustenie.  

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Miešadlá vrátane zdvíhacieho zariadenia a s možnosťou vertikálneho a horizontálneho natočenia  

Stavidlá 

Demontáže jestvujúcich zariadení 

Čerpadlo prebytočného kalu, 1+1 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr 

 

PS-04  Biologické čistenie –  nová  časť 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- anaeróbnu nádrž 

- denitrifikačnú sekciu 

- nitrifikačnú sekciu 

- postdenitrifikačnú sekciu 

- postaeračnú sekciu 

- dosadzovacie nádrže č. 2 a 3  

 

Nová jednotka biologického čistenia musí zahrňovať dva samostatné prevádzkovateľné koridory 

vlastnej biologickej linky. Každá linka nádrží biologického čistenia (anaeróbna nádrž, denitrifikačná 

nádrž, nitrifikačná nádrž, postdenitrifikačná a postaeračná sekcia) musí byť podľa svojho účelu 

vystrojená potrebným technologickým zariadením - jemnobublinnými prevzdušňovacím systémom 

(nitrifikácia a postaeračná nádrž) a ponornými miešadlami (ostatné nádrže) a čerpadlami vnútornej 

cirkulácie. 

Radiálne dosadzovacie nádrže budú musieť byť vystrojené stieraním dna a hladiny, odťahom 

plávajúceho kalu s núteným odčerpávaním (do zbernej dvojkomory ako aj do flokulačného valca), 

naviac budú osadené stredovým disipačným a flokulačným valcom. Požaduje sa nerezová pilovitá 

nastaviteľná priepadová hrana s nornou nerezovou stenou uchytenou na obvodový odtokový žľab 

vyčistenej vody. 

 

Vyššie uvedené požiadavky Zhotoviteľ musí prispôsobiť návrhu dvojlinky biologického čistenia 

(SO 08 a SO 09). Pokiaľ budú namiesto dosadzovacích nádrží č.2 a 3 navrhnuté dosadzovacie nádrže 

s mikrositovým bubnovými filtrami alebo ponorené membránové moduly, musia byť v rámci tejto PS 

podrobne popísané v predbežnom technickom návrhu Zhotoviteľa.V prípade návrhu separácie 

aktivovaného kalu pomocou dosadzovacích nádrží a mikrositových bubnových filtrov alebo 

ponorenými membránovými modulmi, Zhotoviteľ zohľadní požiadavky, ktoré sú pre tieto 

technologické zariadenia uvedené vo zväzku 3 časť 3 týchto súťažných podkladov. 

 

Prevádzkový súbor musí ďalej zahŕňať: 

- ČS vratného kalu (pokiaľ je to relevantné pre návrh) 

- výstupnú čerpaciu stanicu 

- nový merný žľab na odtoku vyčistenej vody 

- dúchareň a rozvody vzduchu 

 

Čerpacia stanica kalov, ktorá slúži pre obidve linky, biologického čistenia je koncipovaná tak, že 

v suchej komore musia byť osadené kalové odstredivé čerpadlá o príslušných kapacitách a čerpadlo 

pre čerpanie prebytočného kalu na rotačný zahusťovač. Táto čerpacia stanica musí byť navrhnutá tak, 

že pre každú dosadzovaciu nádrž bude slúžiť mokrá komora vratného kalu samostatne. Čerpadlá 

vratného kalu pre jednu linku musia byť v zapojení 1+1 a osadené v suchej komore čerpacej stanici 

vratného kalu. Tieto čerpadlá musia mať možnosť regulácie cirkulovaného množstva kalu 

frekvenčnými meničmi.. Prietok vratného kalu každej linky musí byť meraný samostatne indukčnými 

prietokomermi. Prebytočný kal musí byť v pravidelných časových intervaloch prečerpávaný na 
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jednotku mechanického zahustenia prebytočného kalu, pričom odčerpávanie prebytočného kalu bude 

musíeť byť možné z oboch mokrých komôr vratného kalu a osadenie čerpadiel prebytočného kalu 

musí byť v zostave 1+1. 

V komore čerpacej stanici vratného kalu musí byť taktiež inštalovaná AT-stanica prevádzkovej vody, 

ktorá bude slúžiť k oplachom v prevádzke ČOV. Ako zdroj prevádzkovej vody bude slúžiť vyčistená 

voda na výstupe z ČOV alebo voda zo studne. 

Do nového merného žľabu na odtoku vyčistenej vody z ČOV musia byť zaústené jednak odtoky z 

obidvoch liniek biologického čistenia (z jestvujúcej linky a z novej linky), jednak odľahčovacie 

potrubie mechanicky predčistených dažďových vôd. Dodávka meradla pre meranie prietoku musí byť 

v súlade s požiadavkami uvedenými v kap.1.3 týchto súťažných podkladov.. 

Pre prečerpávanie vyčistených odpadových vôd počas vysokých vodných stavov v recipiente musí byť 

navrhnutá nová výstupná čerpacia stanica s mokrou čerpacou komorou. V čerpacej stanici musia byť 

osadené 2+1 čerpadlá s výtlakmi zaústenými do odtokového objektu, ktoré zabezpečia prečerpanie 

všetkých odpadových vôd pretekajúcich ČOV aj počas dažďa. Riadenie výkonu čerpadiel musí byť 

zabezpečené frekvenčným meničom.. Zapínanie a vypínanie čerpadiel musí byť riadené na základe 

hladiny v odtokovej stoke. Na základe tejto hladiny musia byť uzatvárané resp. otvárané uzávery s 

elektropohonom. 

 

Dúchareň a rozvody tlakového vzduchu 

 

V nitrifikácii sa požaduje navrhnúť použitie jemnobublinového systému prevzdušňovania, ktorý 

zabezpečí efektívnu využiteľnosť kyslíka z privádzaného vzduchu a teda i efektívnu využiteľnosť 

elektrickej energie na pohon dúchadiel. 

Pre výrobu tlakového vzduchu pre novú linku biologického čistenia musia byť navrhnuté dúchadlá, 

umiestené v samostatnom objekte.  

Musia byť navrhnuté dva separátne vzduchové okruhy, jeden pre každú linku aktivácie samostatne. 

Pre každú linku musia byť navrhnuté min. 2 ks pracovných dúchadiel. Každá linka musí mať 

pripojený min. 1 ks rezervného dúchadla, pričom toto dúchadlo môže slúžiť pre obidve linky. Výkony 

prevádzkových dúchadiel musia byť regulované frekvenčnými meničmi (každé prevádzkové dúchadlo 

vrátane rezervného má svoj menič) na vopred nastavenú hodnotu konštantného tlaku, snímaného 

tlakovou sondou v príslušnom vzduchovom okruhu. 

Pri vyhotovení prívodného potrubia vzduchu k prevzdušňovaciemu systému musia byť použité 

antikorózne materiály (plastické hmoty a nehrdzavejúca oceľ) v súlade s ostatnými kapitolmi týchto 

súťažných podkladov. Prietok vzduchu dodávaného do jednotlivých nádrží sa musí automaticky riadiť 

v závislosti na aktuálnej koncentrácií rozpusteného kyslíka. Koncentrácia rozpusteného kyslíka sa 

musí kontinuálne merať sondami na meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka v pozíciách 

rozhodujúcich spotrebičov kyslíka. Výkon dúchadiel, distribúcia a regulácia musí byť navrhnutá tak, 

aby bol dostatočný na udržanie vločiek aktivovaného kalu vo vznose a takisto na udržanie minimálnej 

potrebnej koncentrácie rozpusteného kyslíka aj pri špičkovom, respektíve aj pri minimálnom zaťažení 

(je nutné dodržať efekt miešania aktivačnej zmesi) biologického stupňa ČOV v jeho jednotlivých 

častiach. 

Výtlačné vzduchové potrubia musia byť z nerezovej oceli; dúchadla musia byť opatrené 

protihlukovými krytmi pre zníženie hladiny hluku vo strojovni. Nútený odťah otepleného vzduchu zo 

strojovne musia zaisťovať termostatom ovládané ventilátory, prívod vzduchu do strojovne musí byť 

zaistený patrične dimenzovanými sacími otvormi s filtráciou vzduchu, ktorý si vyžaduje príslušný typ 

dúchadiel. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Miešadlá vrátane zdvíhacieho zariadenia a s možnosťou vertikálneho a horizontálneho natočenia  

Kompletné technologické vybavenie dosadzovacej nádrže 

Čerpadlá vratného kalu, 2+2 

Čerpadlá prebytočného kalu, 1+1 

AT stanica úžitkovej vody 

Elektouzávery pre vratný kal 
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Elektouzávery pre prebytočný kal 

Stavidlá 

Stavidlá s elektropohonom 

Aktivácia s prevzdušňovacím systémom 

Čerpadlá pre výstupnú čerpaciu stanicu, 2+1 

Čerpadlá vnútornej recirkulácie, 4+2 

Dúchadlá s frekvenčnými meničmi a ostatným príslušenstvom, min. 4+1 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr  

 

Vyššie uvedené požiadavky na dodávky hlavného Technologického zariadenia Zhotoviteľ musí 

prispôsobiť návrhu dvojlinky biologického čistenia (SO 08 a SO 09) . V prípade návrhu 

separácie aktivovaného kalu ponorenými membránovými modulmi požiadavky týkajúce sa 

dosadzovacích nádrží neberie do úvahy. 

 

PS-05  Dávkovanie chemikálií 

 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- dávkovanie 40%-ného roztoku síranu železitého  

- dávkovanie externého substrátu (napr. metanol) 

 

Chemické dozrážanie fosforu musí byť zabezpečené inštaláciou jednotky pre skladovanie a 

dávkovanie 40%-ného roztoku síranu železitého. Požaduje sa  nainštalovať jednu zásobnú nádrž v 

prevedení ako dvojplášťová stojatá nádrž z PE-HD, vybavená príslušným potrubným vystrojením pre 

stáčanie príslušnej chemikálie z autocisterny, meraním hladiny, signalizáciou a odbernými 

nátrubkami. Pre dávkovanie musia byť navrhnuté membránové dávkovacie čerpadlá v zapojení 2 +1. 

Akumulačný objem zásobnej nádrže musí mať min. účinný objem, ktorý bude zodpovedať max. 

potrebe dávkovania pri min. 60 dňovej zásobe síranu železitého. Pre dávkovanie roztoku síranu 

železitého do nitrifikačných nádrží sa požaduje inštalovať nový rozvod potrubia.  

Dávkovacia stanica externého substrátu (napr. metanolu) vrátane vybudovania zásobnej a havarijnej 

nádrže s montážou kontinuálneho merania hladiny sa požaduje vystrojiť s inštaláciou čidla priesaku, 

protipožiarny/pretlako-podtlakovým ventilom, armatúrami, prepojovacími potrubiami, stáčacím 

čerpadlom, stáčacím boxom, odtokovým a plniacim potrubím a dávkovacím zariadením, ktoré bude 

pozostávať: 2 + 1 ks dávkovacie čerpadlá, frekvenčné meniče, sacie a výtlačné potrubia, prietokomery, 

manometre, vyrovnávače pulzácií, ručná vákuová pumpa, plniace zariadenie tlmičov pulzov vrátane 

zatepleného pozinkovaného kontajnera, s ekologickou vaňou, ventiláciou a temperovaním. K tejto 

zložitej časti PS bude sa musieť vybudovať aj zodpovedajúca elektroinštalácia. Stáčacia plocha 

substrátu musí byť zaústená do dvojplášťovej havarijnej nádrže vybavenej čerpadlom a potrebným 

príslušenstvom pre meranie a zabezpečenie nádrže. Pre dávkovanie metanolu sa požaduje inštalovať 

nový rozvod potrubia. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Jednotka pre skladovanie a dávkovanie síranu železitého 

Dávkovacia stanica externého substrátu (napr. metanol) 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr 

 

PS-06  Kalové hospodárstvo a čerpanie kalu 

 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- vyhnívacie nádrže 

- strojovňu vyhnívacích nádrží 

- kotolňu 

- odsírenie 

 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita B: ČOV 45 

Tento súbor musí zahŕňať kompletnú technologickú rekonštrukciu jestvujúcich zariadení, strojovne 

medzi vyhnívacou nádržou (VN), osadenie novej a jestvujúcej VN novými potrubnými rozvodmi s 

potrebným príslušenstvom a inštaláciu nového zariadenia pre likvidáciu zbytkového bioplynu.  

Rekonštrukcia strojovne medzi VN musí zahŕňať demontáž jestvujúceho technologického zariadenia a 

inštaláciu nového vystrojenia pre prevádzku obidvoch VN: nové špirálové tepelné výmenníky voda-

kal, čerpadlá veľkej a malej hydraulickej cirkulácie objemu VN, potrebné prepojovacie potrubia a 

armatúry. 

V rámci vybavenia betónových VN novými technologickými rozvodmi musia byť inštalované i nové 

veká týchto nádrží s potrebnými komponentmi (kvapalinová poistka odberné zariadenie bioplynu, 

armatúry a príslušné nátrubky vrátane možnosti dávkovania odpeňovača). Nové potrubné vystrojenie 

VN musí umožňovať ako ich paralelnú, tak aj sériovú prevádzku. Nové výmeniky musia byť 

navrhnuté na prevádzkovú teplotu vo VN na 39-400C namiesto pôvodnej 350C, ktorá pri súčasnom 

stave technologického zariadenia v zimnom období doteraz nebola dostatočná. 

V strojovni kalového hospodárstva musí byť rovnako umiestená jednotka pre odstraňovanie H2S z 

bioplynu, pozostávajúca zo zdroja vzduchu, dávkovacieho zariadenia do dvoch nezávislých miest 

(okruhy cirkulácie kalu jednotlivých VN) a riadiaceho elektrorozvádzača. Táto jednotka musí svojou 

kapacitou slúžiť pre obidve VN. Zhotoviteľ je povinný túto jednotku inštalovať aj v prípade, že na 

začiatku skúšobnej prevádzky ČOV hodnoty H2S nebudú prekračovať povolený limit pre kogeneráčnú 

jednotku, ktorá nie je predmetom tohto projektu. 

 

Jestvujúca kotolňa je osadená dvomi jestvujúcimi plynovými kotlami, jeden kotol je osadený horákom 

na bioplyn, druhý kotol je osadený horákom na LPG. V areáli ČOV je zriadený zásobník tekutého 

LPG o kapacite 2 x 6700 1. Uvedený tepelný výkon kotolne pri súbežnom použití oboch kotlov je 

dostačujúci i pre vykurovanie obidvoch VN a objektov ČOV. Zhotoviteľ v rámci vypracovania 

projektovej dokumentácie v rozsahu podľa Zmluvy musí vykonať presný prepočet tepelnej bilancie. V 

súvislosti s rozšírením kalového hospodárstva o jednu vykurovanú VN sa musia vykonať príslušné 

úpravy rozvodov teplej vody v kalovom hospodárstve pre vykurovanie dvoch nových tepelných 

výmenníkov voda-kal, a to vrátanie nových obehových čerpadiel a automatickej regulácie celého 

vykurovacieho systému. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Kompletné nové vystrojenie vyhnívacej nádrže 

Výmeník 

Čerpadlo veľkej recirkulácie, 2+1 

Čerpadlo malej recirkulácie, 2+1 

Veko VN s možnosťou dávkovania odpeňovača 

Čerpadlá vykurovania výmeníkov, 2+1 

Miešadlá vrátane zdvíhacieho zariadenia s možnosťou vertikálneho a horizontálneho natočenia 

v uskladňovacej nádrži 

Odsírenie bioplynu napojené na obidve VN 

Demontáže celého kalového hospodárstva 

Čerpadlá vykurovania TUV, 1+1 

Čerpadlá vykurovania ČOV, 2+1 

Elektouzávery na prívode a odbere kalu z VN 

Elektouzávery pre čerpadlá recirkulácie 

Rozvádzač pre TUV 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr  
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PS-07  Mechanické zahustenie a odvodnenie kalu  

 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- zahustenie prebytočného kalu  

- odvodnenie vyhnitého kalu 

- nádrž kalovej vody 

- homogenizačná nádrž 

 

Vedľa jestvujúcej uskladňovacej nádrže musí byť vybudovaný nový objekt, v ktorom budú 

inštalované technologické jednotky mechanického odvodnenia kalu a zahustenia prebytočného kalu z 

novej i starej linky biologického čistenia. Stabilizovaný vyhnitý kal sa požaduje odpúšťať z VN 

a uskladňovacej nádrže do novej homogenizačnej nádrže a odtiaľ na odvodňovaciu odstredivku 

(uvažuje sa jednozmennou prevádzkou v pracovných dňoch). Mechanické odvodňovanie anaeróbne 

stabilizovaného kalu sa musí zabezpečiť po kondiciovaní katiónaktívnym polymérnym flokulantom 

pripravovaným v automatickej stanici rozrábania a dávkovania polymérneho flokulantu. Roztok 

polymérneho flokulantu o koncentrácii 0,05 – 0,15 % sa musí priviesť do výtlaku vretenového 

čerpadla. Odvodnený kal musí byť dopravníkom transportovaný na krytú skládku kalu. Musia byť 

inštalované dve takéto automatické stanice rozrábania a dávkovania flokulantu, jedna pre jednotku 

odvodňovania vyhnitého kalu, druhá pre jednotku zahusťovania prebytočného kalu. Odťahovaná 

kalová voda z uskladňovacej nádrže a fugát z odvodňovacieho zariadenia musia byť odčerpávané do 

nádrže kalovej vody, z ktorej sú postupne dávkované do biologického procesu čistenia. 

 

Prebytočný kal (zo starej i novej biologickej linky) o sušine v rozsahu cca 0,5÷1,0 % musí byť 

odčerpávaný na nový mechanický rotačný zahusťovač. Kalová voda zo zahusťovania prebytočného 

kalu musí byť odvádzaná späť na prítok ČOV.  

 

Surový kal z jestvujúcej primárnej sedimentácie odpadových vôd sa musí prečerpávať cez výmenník 

tepla priamo do VN. Prietok i celkové množstvo prečerpávaných kalov sa požaduje merať 

a kontrolovať pomocou indukčných prietokomerov. Dekantačná odvodňovacia odstredivka musí 

nahradiť v plnom rozsahu jestvujúci sitopásový lis s kapacitou pre produkciu kalu celej ČOV (t.j. 

vrátane aj jej jestvujúcej časti). 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Dekantačná odvodňovacia odstredivka 

Čerpadlo vyhnitého kalu 

Macerátor vyhnitého 

Automatická stanica prípravy flokulantu pre vyhnitý kal 

Čerpadlo flokulantu pre vyhnitý kal 

Závitovkový dopravník na odvodnený kal 

Otočný dopravník na odvodnený kal 

Rotačný zahusťovač 

Nádrž zahusteného prebytočného kalu za rotačným zahusťovačom 

Čerpadlo kalu na prebytočný kal 

Automatická stanica prípravy flokulantu pre prebytočný kal 

Čerpadlo flokulantu pre prebytočný kal 

Čerpadlo zahusteného prebytočného kalu 

Čerpadlo kalovej vody, 1+1 

Kompletné strojné vybavenie oceľovej homogenizačnej nádrže vrátane miešadla, zdvíhacieho 

zariadenia s možnosťou jeho vertikálneho a horizontálneho natočenia 

Kompletné strojné vybavenie nádrže kalovej vody vrátane miešadla, zdvíhacieho 

zariadenia s možnosťou jeho vertikálneho a horizontálneho natočenia 

Demontáže všetkých jestvujúcich zariadení v rámci tejto PS 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr 
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PS-08  Neobsadené 

 

PS-09  Plynojem a kompresorovňa 

 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- plynojem 

- strojovňu plynojemu 

- bioplynovú kompresorovňu 

- zariadenia pre likvidáciu zbytkového bioplynu 

 

Musí byť inštalovaný nový nízkotlaký suchý dvojmembránový plynojem, pozostávajúci z vonkajšej, 

vnútornej a podlahovej membrány. Súčasťou dodávky musí byť aj potrebné príslušenstvo 

(kvapalinová poistka, ultrazvukový snímač polohy, podporný ventilátor). Súčasne s inštaláciou nového 

plynojemu sa musí vykonať i rekonštrukcia technologického vystrojenia jestvujúcej strojovne 

plynojemu, zahŕňajúca nové vodné uzávery, odvodňovač bioplynu, zásobník vody, zvyšovací 

ventilátor, potrubie s nevyhnutnými armatúrami a meraním. 

 

V súvislosti s rozšírením kalového hospodárstva (uvedenie ďalšej VN do prevádzky) sa požaduje 

previesť rekonštrukciu jestvujúcej bioplynovej kompresorovne. Jestvujúce 2 kompresory musia byť 

nahradené 2-mi novými kompresormi v zapojení 1+1. Súčasne musí byť osadené aj nové 

technologické príslušenstvo (vodné uzávery, lapač kvapiek, odvodňovač kondenzátu, plynové prívody, 

filtre na saní kompresorov apod.). Pre zníženie hladiny hluku v kompresorovni musia byť nové 

kompresory opatrené protihlukovými krytmi s núteným odťahom otepleného vzduchu. 

Všetky zariadenia strojovne plynojemu a kompresorovne musia byť v nevýbušnom vyhotovení. 

 

Pre likvidáciu nespotrebovaného bioplynu sa požaduje osadenie automatického zariadenia pre 

likvidáciu zbytkového bioplynu vrátane potrubných rozvodov a armatúr. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Strojovňa plynojemu: 

Suchý dvojmembránový plynojem 

Podporný ventilátor plynojemu, 1+1 

Vodné uzávery 

Odvodňovače 

Nadrž vody pre vodné uzávery 

Elektrouzávery 

Zvyšovací ventilátor bioplynu, 1+1 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr pre zabezpečenie funkčnosti celej strojovne 

plynojemu 

Horák na zbytkový bioplyn 

Bioplynová kompresorovňa: 

Kompresory na bioplyn vrátane príslušenstva, 1+1 

Vodné uzávery 

Odvodňovače 

Elektrouzávery 

Nadrž vody pre vodné uzávery 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr pre zabezpečenie funkčnosti celej 

bioplynovej kompresorovne 

 

PS-10  Trafostanica 

Jedná sa o jestvujúci objekt. Celkový inštalovaný výkon po rekonštrukcii a rozšírení ČOV bude väčší 

ako je výkon jestvujúcej trafostanice, z tohto dôvodu sa musí počítať s výmenou jestvujúceho 

technologického zariadenia. Objekt po rekonštrukcii bude slúžiť pôvodnému účelu. 
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Vedľa jestvujúcej stožiarovej trafostanice sa požaduje postaviť novú kioskovú blokovú trafostanicu. 

Jestvujúce vonkajšie vedenie sa na túto trafostanicu musí prepojiť. Trafostanica musí byť vybavená 

olejovým transformátorom. 

 

PS-11  Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

V tejto PS musí byť riešený silnoprúdový rozvod pre jednotlivé prevádzkové súbory. Rovnako tu musí 

byť riešené napojenie jestvujúcich elektrozariadení. Musia byť inštalované hlavné rozvádzače s 

centrálnou kompenzáciou účiníka a z neho budú napojené podružné rozvádzače v jednotlivých 

budovách a objektoch. V podružných rozvádzačoch musia byť umiestené istiace a spínacie prvky. Z 

týchto musia byť napojené jednotlivé spotrebiče strojne - technologického zariadenia. Ovládanie 

spotrebičov sa požaduje ručné alebo automatické. Ručné ovládanie vrátane signalizácie musí byť z 

jednotlivých rozvádzačov alebo ovládacích skriniek pri jednotlivých zariadeniach. Automatická 

prevádzka musí byť riadená programovateľným automatom (PLC) z velínu.  

Vyhradené technické zariadenia ČOV musia byť v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z. zaradené do 

príslušných skupín v zmysle príloh. 

 

Základné technické údaje: 

Napäťová sústava:  silový rozvod  3PEN  50Hz, 400V/TNC-S 

ovládací obvod     1PEN  50Hz, 230V/TNS 

meranie a regulácia, ASRTP   2 50Hz 24V (PELV) 

2 = 24V (PELV) 

 

El. zariadenia v zóne 2 musia byť vyhotovené v nevýbušnom vyhotovení v zmysle STN EN 60079-14. 

Ostatné el. zariadenia musia byť vyhotovené v zmysle STN 33 2310.  

 

Motorická inštalácia od rozvádzačov k jednotlivým zariadeniam musí byť riešená po jednotlivých 

prevádzkových súboroch PS 01÷09. 

 

PS-12  MaR a ASRTP 

 

Významnú súčasť dobudovania ČOV Topoľčany bude tvoriť aj MaR a ASRTP, aby bolo možné riadiť 

ako prerušovanú aktiváciu na starej časti ČOV tak aj dávkovanie chemikálií a prevádzkovanie novej 

časti biologickej linky. Riadiaci systém musí zabezpečiť príjem signálov zo všetkých PLC a to ako z 

existujúcej tak aj novej časti ČOV. 

Požaduje sa zabezpečiť meranie a prenos min. nasledovných veličín na existujúcich objektoch ČOV, 

pre ktoré sa zároveň požaduje zabezpečenie prenosu na dispečing ČOV: 

 

Stará linka biologickej časti ČOV -existujúce inštalované zariadenia: 

Anaeróbna nádrž (celkove 6 sekcií): 

– inštalovaných 10 ks miešadiel (po 2 ks miešadiel v 5 sekciách) 

– 1 sekcia s 2 ks miešadiel bude doplnená v rámci dobudovania ČOV 

Združený objekt:  

nitrifikácia – inštalované meranie kyslíka a teploty, amoniakálneho a dusičnanového dusíka (po 1 ks 

sondy) 

denitrifikácia – inštalované meranie kyslíka a teploty (1 ks), 2 ks miešadiel, 1 ks čerpadla na 

sprchovanie peny, 

dosadzovacia nádrž – inštalovaný 1 ks zhrabovací most 

čerpacia stanica vratného kalu – inštalované 3 ks čerpadiel (1x Flyght + 1ks frekv. menič, 2 x RCP + 

1x fr. menič), požaduje sa doplniť riadenie čerpadiel v závislosti od prietoku 

dúchareň – inštalované 4 ks dúchadiel + 2x frekv. menič, požaduje sa doplniť riadiaci softvér na 

časovú simultánnu nitrifikáciu a denitrifikáciu (platí iba pre starú časť biologickej linky) 

 

V nižšie uvedených nádržiach sa požaduje inštalovať nasledovný rozsah MaR (rozsah dodávky musí 

byť v súlade s kap.1.3 tejto časti súťažných podkladov): 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita B: ČOV 49 

Vyrovnávacia nádrž : 

 1 ks merania hladiny ultrazvukom, 

 ovládanie elektrouzáverov uzáverov pre napúšťanie a vypúšťanie odpadovej vody (viď PS 

03),  

 ovládanie1 ks zhrabovací most 

Vyhnívacia nádrž:  

 1 ks meranie hladiny rovnakého typu ako u rekonštruovanej vyhnívacej nádrže  

Uskladňovacia nádrž: 

 1 ks merania hladiny ultrazvukom 

 ovládanie 2 ks miešadiel (novo inštalované v rámci dobudovania ČOV – viď PS 06) 

Merný žľab na odtoku: 

 1 ks meradla prietoku pre fakturačné účely, ktoré bude merať prietok vyčistenej odpadovej 

vody zo starej biologickej časti ČOV a počas dažďových udalostí aj odľahčovaný prietok za 

lapačom piesku.  

 

Rozsah dodávky MaR novej časti ČOV, pokiaľ nie je v požiadavkách Objednávateľa uvedené inak, 

musí byť v súlade s kap. 1.3 tejto časti súťažných podkladov. 

 

V prípade návrhu separácie aktivačnej zmesi dosadzovacími nádržami spolu s mikrositovými 

bubnovými filtrami alebo ponorenými membránovými modulmi, vyššie uvedené požiadavky na 

rozsah prác MaR a ASRTP Zhotoviteľ musí prispôsobiť svojej navrhovanej technologickej 

linke čistenia a kalového hospodárstva. 
 

Riadiaci systém musí vychádzať z technológie procesu čistenia odpadových vôd s distribúciou 

hardware podľa technologických subsystémov (prevádzkových súborov). Systém sa požaduje 

navrhnúť ako viac procesorový zo vzájomnými väzbami medzi sebou. V procesnej úrovni musia byť 

inštalované voľne programovateľné automaty, ktoré je možné naprogramovať z nadriadenej úrovne. 

Ako automat musí byť použitý modulárne riešený systém s výkonným procesorom, využívajúci 

moduly digitálnych a analógových vstupov a výstupov.  

Pracovisko dispečingu ČOV musí byť vybavené v zmysle kapitoly 1.3 tejto časti súťažných 

podkladov. 

V technologickom procese musia byť inštalované čidlá pre meranie neelektrických veličín a namerané 

hodnoty sa musia prenášať do riadiaceho systému prostredníctvom komunikácie (priemyselný 

komunikačný protokol), prípadne prostredníctvom analógových a digitálnych vstupov. Súčasťou 

systému musia byť rozvádzače merania a regulácie, ktoré budú oceľoplechového alebo plastového 

prevedenia. Rozvádzače musia byť označené DTxy a budú umiestnené v rozvodniach a budú viazané 

na rozvádzače elektrotechnológie. Rozvádzač musí byť vždy vybavený zdrojom nepretržitého 

napájania (UPS), istiacimi a spínacími prístrojmi predmetnej časti, vyhodnocovacím zariadením čidiel 

merania a rozhraním (svorkovnica) pre vstupy a výstupy do riadiaceho systému. V rozvádzači RM 

musí byť umiestnený programovateľný automat. 

Súčasťou ASRTP musí byť i kamerový monitorovací systém, s diaľkovou komunikáciou a ovládaním 

vstupnej brány. 
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3. ČOV PARTIZÁNSKE 

3.1 OPIS SÚČASNÉHO STAVU 

Na ČOV Partizánske sú čistené odpadové vody z mesta Partizánske a jeho miestnych častí Malé 

a Veľké Bielice a Návojovce. ČOV Topoľčany bola navrhovaná aj pre čistenie odpadových vôd od 

okolitých obcí t.j. Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké aj Malé Uherce a Kolačno, tie však 

zatiaľ nemajú vybudovanú kanalizačnú sieť. Z týchto obcí sú odpadové vody zachytávané 

a akumulované v žumpách a čiastočne odvážané na ČOV Partizánske. ČOV bola postavená ako 

mechanicko - biologická, s aktiváciou, s kompletným kalovým hospodárstvom i plynovým 

hospodárstvom a bola uvedená do prevádzky v roku 1993. 

 

ČOV Partizánske bola navrhnutá pre max. 90 150 EO tak, aby na nej bolo možné čistiť 23 906 m3/d 

komunálnych odpadových vôd. V skutočnosti na ČOV je v súčasnosti čistených 11 376 m3/d 

bezdažďových vôd, pričom koncentrácie znečistenia na odtoku nespĺňajú hodnoty povolené OÚ 

v Partizánskom, odbor ŽP. 

Súčasnú objektovú skladbu ČOV Partizánske tvorí: vypínacia šachta, vstupná čerpacia stanica (ČS), 

merný žľab na prítoku, hrubé predčistenie (hrubé a jemné hrablice), kombinovaný prevzdušňovaný 

lapač piesku a tukov, usadzovacie nádrže, aktivačné nádrže, dosadzovacie nádrže, merný žľab na 

odtoku, zahusťovacia nádrž, vyhnívacie komory, uskladňovacia nádrž, prevádzková budova kalového 

hospodárstva, skládka mechanicky odvodneného kalu, kalové lagúny/polia, plynojem, dúchareň, 

trafostanica, ČS prevádzkovej vody, ČS vratného kalu a výustný objekt z ČOV. 

Odpadové vody sú do areálu ČOV privádzané cez vypínaciu šachtu do čerpacieho bazéna vstupnej 

ČS. V ČS sú osadené 2x2 závitovkové čerpadlá. Väčšie plávajúce nečistoty sú zachytávané na 

jemných strojne stieraných hrabliciach. Následne sú odpadové vody vedené cez kombinovaný 

prevzdušňovaný lapač piesku a tukov do 2 pozdĺžnych usadzovacích nádrží Z kalových priehlbní 

usadzovacích nádrží je zmes primárneho a čerstvého prebytočného kalu odpúšťaná a prečerpávaná do 

zahusťovacej nádrže, v ktorej je surový zmesný kal premiešavaný, čím sa vytvárajú priaznivé 

podmienky pre separáciu kalu a kalovej vody. V aktivačných nádržiach potrebné množstvo kyslíka 

zabezpečujú jemnobublinné aeračné elementy. Následne je odpadová voda privádzaná do 

dosadzovacích nádrží, pričom zahustený kal z ich priehlbní je odpúšťaný do závitovkovej ČS vratného 

kalu a následne prečerpávaný do aktivačných nádrží. Vo vyhnívacích komorách prebieha vyhnívanie 

zahusteného surového zmesného kalu za súčasnej tvorby kalového plynu, ktorý sa využíva na 

premiešavanie zahusteného kalu a výrobu tepla na vykurovanie objektov. Zachytený plyn sa 

uskladňuje v suchom plynojeme. Odvodnenie vyhnitého kalu bolo prevádzkované na pásových lisoch, 

ktoré v súčasnosti nie sú v prevádzke. Preto sa vyhnitý kal vypúšťa priamo na kalové lagúny. 

Inštalované technologické zariadenia ČOV (strojná aj elektročasť) sú v súčasnej dobe zastarané 

a v mnohých prípadoch sú na hranici svojej životnosti čo má vplyv na účinnosť čistenia. ČOV sa nedá 

riadiť v systéme ASRTP, čo sťažuje optimálne riadenie procesov ČOV. ČOV je v súčasnosti látkovo i 

hydraulicky nevyťažená, avšak napriek tomu nedokáže pri tejto technologickej skladbe na odtoku 

eliminovať najmä nutrienty a nerozpustené látky. Problémom v procese čistenia je aj veľký prítok 

balastných vôd. Odtok z ČOV výrazne prekračuje požadované limity podľa NV 269/2010 Z.z. 

Čistiareň odpadových vôd je situovaná v katastri mesta Partizánske. Recipientom ČOV je rieka Nitra 

(r.km 111,2). 

V súčasnosti do verejnej kanalizácie Partizánskeho sú zaústené predčistené priemyselné vody od 

veľkobielického bitúnku Pavla Bezáka. Pripojený drobný priemysel resp. malé podniky (KVARTET 

a.s., výroba lepidiel VIPO a.s.) vypúšťajú prakticky len vody zo sociálnych zariadení. Odpadové vody 

z občianskej a technickej vybavenosti obcí (školy, zdravotnícke zariadenia, služby, pohostinské 

zariadenia, SAD Prievidza š.p. OZ Partizánske, Nemocnica s poliklinikou, Spojená škola s org. 

zložkami, Gymnázium Komenského a podobne) sú charakterom obdobné splaškovým vodám a sú 

zahrnuté do kapacity ČOV.  

 

V nasledovnej tabuľke uvádzame koncentrácie ukazovateľov znečistenia vyčistenej odpadovej vody 

v zmysle povolenia k vypúšťaniu odpadových vôd vydaného ObÚŽP Partizánske. 
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Tab. 3.1 Zoznam ukazovateľov vyčistenej odpadovej vody 

Parameter Qpriem Qmax CHSKCr BSK5 NL105 NH4
+-N Ncelk Pcelk 

Jednotka l/s l/s mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Hodnota 157,1 
276,6 

90/125 20/30 20/40 
10/15(Z1) 

20/30(Z1) 

15/25(Z1) 

30/40(Z1) 
2/4 

 

Koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia sú v tabuľke udávané nasledovne: p (zlievaná 

vzorka)/ m (bodová vzorka) 

 

Požiadavky na kapacitu ČOV po jej dobudovaní a požiadavky na kvalitu vypúšťaných odpadových 

vôd sú uvedené v kap. 1.1 tohto zväzku. 

3.2 POŽIADAVKY NA ROZŠÍRENIE A INTENZIFIKÁCIU ČOV PARTIZÁNSKE 

3.2.1 Technológia čistenia odpadových vôd 

Odpadová voda z hlavného kanalizačného zberača je privádzaná na vstupnú čerpaciu stanicu so 

závitovkovými čerpadlami, v ktorej sú prečerpávané odpadové vody tak, aby pretekala ďalej celým 

procesom čistenia až do recipientu gravitačne. Na mechanickom predčistení lapača štrku, hrubých 

hrablíc sa separuje štrk, hrubé nečistoty a zhrabky. Následné z ČS je odpadová voda rozdelená 

v rozdeľovacom objekte na dvojlinku jemných hrablíc a lapačov piesku a tuku. V lapači piesku 

a tukov je odpadová voda zbavovaná drobných tuhých častíc s abrazívnym účinkom a plávajúcich 

nečistôt a tukov. V ďalšom rozdeľovacom objekte je odpadová voda odľahčená od dažďových vôd do 

obtokového potrubia ČOV vedeného do recipientu.  

Nasledovný návrh popisu technológie biologickej linky čistenia je pre Zhotoviteľa odporúčaný, 

okrem usadzovacej nádrže. Tento objekt je záväzný. Zhotoviteľ môže zmeniť alebo upraviť 

nižšie popísanú technologickú linku aktivačného systému (SO s prisluchajúcimi PS) v súlade 

s požiadavkami Objednávateľa. 

Odpadová voda ďalej pokračuje do združeného objektu pozostávajúceho z usadzovacej nádrže, 

anaeróbnej nádrže a dvoch liniek denitrifikačných a nitrifikačných nádrží. Na ČOV Partizánske je 

navrhnutý aktivačný systém s postupným tokom. Následne je odpadová vedená cez dve existujúce 

radiálne dosadzovacie nádrže do recipientu. V dosadzovacích nádržiach bude zmes kalu oddeľovaná 

procesom sedimentácie od biologicky vyčistenej vody. Odsadený a na dne čiastočne zahustený kal je 

zhrabovaný zhrabovacím mechanizmom ku stredu dosadzovacích nádrží do kalových priehlbní. 

Zahustený a v kalových priehlbniach akumulovaný kal je odvádzaný do čerpacej stanice kalu. Po 

vyčerpaní vratný kal bude gravitačne dopravovaný do anaeróbnej nádrže. Prebytočný kal 

o koncentrácii v rozsahu od 0,5 do 1 % sušiny bude odčerpávaný novo navrhnutými čerpadlami 

z výtlačného kanála na mechanický rotačný zahusťovač určený na predzahusťovanie prebytočného 

kalu pred vstupom do vyhnívacích nádrží. 

Surový kal z primárnej sedimentácie odpadových vôd sa prečerpáva cez výmenník tepla do reaktora 

anaeróbnej stabilizácie kalu.  

Prebytočný kal bude odčerpávaný na nový mechanický rotačný zahusťovač, kde bude pri kondiciovaní 

katiónaktívnym flokulantom predzahustený na požadovanú hodnotu. Kalová voda zo zahusťovania 

prebytočného kalu bude odvádzaná späť do procesu čistenia. Vyhnitý kal bude odvodňovaný na novo 

navrhnutej dekantačnej odstredivke. 

Do nitrifikačných nádrží oboch liniek sa dávkuje podľa potreby účinná chemická látka na zrážanie 

fosforečnanov tak, aby sa dosiahla potrebná celková redukcia zlúčenín fosforu vo vyčistenej vode. 

Zhotoviteľ môže uvažovať aj s dávkovaním externého substrátu. 

Strojne predzahustený prebytočný aktivovaný kal z ČOV sa spracuje spoločne s gravitačne 

zahusteným kalom odťahovaným z primárnej sedimentačnej nádrže v linke vyhrievanej mezofilnej 

anaeróbnej stabilizácie v dvoch vyhnívacích nádržiach. Stabilizovaný kal z vyhnívacích komôr je 
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prepúšťaný do uskladňovacej nádrže. Uskladnený vyhnitý kal bude z dôvodu homogenizácie 

premiešavaný miešadlami (v súčasnosti je miešaný tlakovým vzduchom.). Kalová voda 

z uskladňovacej nádrže a fugát z odstredivky na odvodňovanie kalu je zaústená do nádrže kalovej 

vody, z ktorej sa postupne odťahuje pred biologickú linku čistenia odpadových vôd. 

Linka spracovania kalov je požadovaná ako mezofilná anaeróbna stabilizácia čistiarenských kalov, 

kde sa do dvojice paralelných alebo v dvojstupňovom sériovom zapojení vyhnívacích nádrží privádza 

strojne predzahustený prebytočný a gravitačne zahustený primárny kal. Po anaeróbnej stabilizácii je 

kal cez uskladňovaciu nádrž a homogenizačnú nádrž odťahovaný na strojné mechanické odvodňovanie 

za podmienok kondiciovania organickým polymérnym flokulantom na dekantačnej odstredivke. 

Odvodnený kal bude možné prechodne skladovať v krytej skládke odvodňovaného kalu. Bioplyn 

s obsahom energeticky cenného metánu je prechodne akumulovaný v membránovom suchom 

plynojeme. Následne je spracovávaný v kotloch na bioplyn, ktoré sa využívajú na ohrev vyhnívacích 

nádrží a sekundárne na výrobu teplej úžitkovej vody. 

 

3.2.2 Stavebné objekty 

V rámci svojho návrhu je Zhotoviteľ povinný dodržať nižšie popísanú objektovú skladbu ČOV (SO aj 

PS), ktorá je v súlade so skladbou uvedenou vo zväzku 3 časť 1 kapitola 2. Zhotoviteľ na tejto ČOV 

musí využiť všetky existujúce objekty podľa nižšie uvedenej tabuľky 3.2. Špecifikácia geometrických 

rozmerov a záväzných kapacitných údajov objektov ČOV uvedená v tab. 3.2 slúži pre technologické 

výpočty ČOV. 

 

Tab.3.2. Zoznam existujúcich objektov ČOV Partizánske, ktoré Objednávateľ požaduje využiť a ich 

záväzné geometrické a kapacitné údaje 

SO Názov objektu 
Pôvodný názov 

objektu 

Rozmery a kapacity objektu 

dĺžka/ 

priemer 
šírka 

konštruk-

čná výška 

výška 

plnenia 

účinný 

objem 

účinná 

plocha 

[m] [m] [m] [m] [m3] [m2] 

SO-02 

Vstupná čerpacia 

stanica vrátane: 

Vstupná čerpacia 

stanica vrátane: 
 25,10  13,10  6,5  -  -  - 

lapák štrku (2a) lapák štrku  -  -  -  -  -  - 

strojovňa strojne 

stieraných hrablíc 

(2b) 

strojovňa strojne 

stieraných hrablíc 
32,30 13,10  6,5 -  -  - 

SO-04 
Lapač priesku a 

tuku (2 komory) 

Lapače priesku a tuku 

(2 komory) 
24,00 4,70 4,5 3,35 505,4 225,6 

SO-06 Biologické čistenie 

 

 

 

 

 

 Združený objekt 

čistenia pozostávajúci 

z: 

 

usadzovacia nádrž 

(06) 
27,00 12,00 4,0 3,00 972,0 324,0 

usadzovacia nádrž 

(06) 
27,00 12,00 4,0 3,00 972,0 324,0 

denitrifikačné nádrže 

(07) – 2 linky 
25,00 12,25 5,2 4,40 2695,0 612,5 

nitrifikačné nádrže 

(08) – 2 linky 
32,70 12,25 5,2 4,40 3525,1 801,2 

SO-07 
Dosadzovacie 

nádrže 

Dosadzovacie nádrže 

2x 
33,05  - 3,6-5,2 

3,05-

4,65 
5690,7 857,9 

SO-08 Dúchareň Dúchareň 38,10 13,20  - -  - - 

SO-11 
Vyhnívacie nádrže 

2x 
Vyhnívacie nádrže 2x 10,00  - 18,3 16,00 2512,0 78,5 

SO-12 
Uskladňovacia 

nádrž 
Uskladňovacia nádrž 10,00  - 16,8 14,00 1099,0 78,5 

SO-13 Nádrž kalovej vody Zahusťovacia nádrž 12,40  - 3,8-5,7 - 535,2 120,7 
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SO-14 Plynojem Suchý plynojem 15,60  - 12,4 10,00 1911,3 191,1 

SO-10 

Budova kalového 

hospodárstva, krytá 

skládka kalu 

Skládka odvodneného 

kalu 
31,00 10,80  -  -  - - 

Strojovňa 

mechanického 

odvodnenia a 

zahustenia kalu 
74,30 10,20  -  -  - - 

Strojovňa kalového 

hospodárstva 

 

 

SO-01  Vypínacia šachta 

Je to jestvujúci objekt, ktorý slúži na obtokovanie celej ČOV. Požaduje sa celková úprava objektu 

najmä stien a koruny šachty pričom musia byť vykonané stavebné úpravy súvisiace s výmenou 

technologického zariadenia uzáverov s el. pohonom. 

 

SO-02  Vstupná čerpacia stanica 

Je to jestvujúci objekt, ktorý slúži na mechanické predčistenie odpadovej vody – separovanie štrku, 

hrubých nečistôt a zhrabkov, a na prečerpávanie odpadovej vody tak, aby pretekala ďalej celým 

procesom čistenia až do recipientu gravitačne. Musi byť vyhotovené stavebné úpravy súvisiace 

s výmenou technologického zariadenia – lapača štrku, hrubých hrablíc, závitovkového čerpadiel a 

jemných hrablíc vrátane inštalácie závitovkého lisu na zhrabky s ich vypieraním, dopravníkov a 

kontajnerov. Sanáciou betónových konštrukcií, ktoré prichádzajú do kontaktu s odpadovou vodou 

musí byť zabezpečená ich vodotesnosť. Vzhľadom na problémy so závitovkovými čerpadlami 

v horúcich letných dňoch sa požaduje prestrešenie čerpadiel ľahkou strešnou konštrukciou. Priehlbeň 

lapača štrku musí byť opancierovaná plechom. Do tohto SO musia patriť aj všetky práce, ktoré 

zabezpečia stavebnú pripravenosť pre osadenie novej technológie a vodotesnosť stavebných 

konštrukcií. 

 

SO-03  Akumulačná nádrž žumpových vôd 

Do areálu ČOV budú zvážané fekálnymi vozidlami žumpové vody do akumulačnej nádrže žumpových 

vôd. Z tejto nádrže musia byť žumpové vody gravitačne odpúšťané do vstupnej čerpacej stanice. 

Akumulačná nádrž žumpových vôd je novým objektom obdĺžnikového pôdorysu a musí byť 

navrhnutá podľa požiadaviek technológie. Jedná sa o dvojkomorový železobetónový podzemný 

objekt, skladajúci sa z príjmovej komory a armatúrnej šachty. Nadzemnú časť tvorí miestnosť pre 

obsluhu.  

Akumulačný objem nádrže musí byť min. 30 m3 Nadzemný objekt musí byť vybudovaný z tehlového 

muriva so sedlovou strechou. 

 

SO-04  Lapač piesku a tuku 

Jedná sa o jestvujúci stavebný objekt. V lapači piesku a tukov je odpadová voda zbavovaná drobných 

tuhých častíc s abrazívnym účinkom a plávajúcich nečistôt a tukov. Jestvujúci objekt je polozapustená 

železobetónová nádrž z vodostavebného betónu s tvarovaným dnom. V rámci tohto SO musia byť 

vykonané všetky stavebné úpravy súvisiace s výmenou jestvujúceho technologického zariadenia 

a osadením nových technologických zariadení. Ide najmä o stavebné úpravy, ktoré súvisia s výmenou 

drapáka na ťaženie piesku a zrušenie záchytných komôr piesku, kde sa v súčasnosti hydrozmes piesku 

odvodňuje, za separátor piesku s integrovaným prepieraním, dopravníkov a kontajnerov na vypratý 

piesok.. Vodotesnosť nádrže musí byť zabezpečená kombináciou injektáže, reprofiláciou armatúry 

a aplikáciou špeciálneho náteru na báze kryštalickej izolácie.  
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SO-05  Odľahčovací objekt 

Jedná sa o nový stavebný objekt. Úlohou odľahčovacieho objektu je prepustiť na usadzovaciu nádrž a 

biologický stupeň len návrhový prietok na biologickú časť čistenia za dažďa v súlade s čl. 4.7 STN 75 

6401, ostatné vody musia byť odvedené novou odľahčovacou stokou do recipientu. Odľahčovací 

objekt musí byť železobetónový žľab z vodostavebného betónu z bočnou nastaviteľnou nerezovou 

priepadovou hranou. Súčasťou odľahčovacieho objektu musí byť potrubné prepojenie na jestvujúci 

obtok z usadzovacej nádrže. Objekt musí byť vyhotovený  z vodostavebného betónu. Betónová 

konštrukcia musí byť opatrená kryštalickou hydroizoláciou. Objekt na prítoku do usadzovacej nádrže 

musí byť stavebne pripravený tak, aby bolo možné osadiť do tejto časti uzáver. 

 

SO-06  Biologické čistenie  

Jedná sa o jestvujúci stavebný objekt. Združený objekt v súčasnosti je v dvoch linkách rozdelený na 

pozdĺžne usadzovacie nádrže a na aktivačné nádrže. Je to zapustená železobetónová nádrž 

z vodostavebného betónu.  

V usadzovacej nádrži sedimentuje surový kal, ktorý je čerpaním dopravovaný do procesu vyhnívania. 

Jedna z usadzovacích nádrží musí naďalej slúžiť pôvodnému účelu. Musí byť vykonaná kompletná 

rekonštrukcia objektu, sanácia stien a koruny nádrže, vodotesnosť nádrže musí byť zabezpečená 

kombináciou injektáže, reprofiláciou armatúry a aplikáciou špeciálneho náteru na báze kryštalickej 

izolácie. Súčasťou rekonštrukcie sú požadované aj všetky potrebné stavebné úpravy súvisiace 

s demontážou jestvujúceho zariadenia a osadenie nového technologického zariadenia vrátane 

zabezpečenie doplnenia obtoku usadzovacej nádrže a stavebných úprav potrebných pre presmerovanie 

odpadových vôd jestvujúcim odtokovým žľabom za usadzovacou nádržou do aktivačného systému.  

 

Nasledovný návrh popisu aktivačného systému je pre uchádzačov odporúčaný. Uchádzač môže 

zmeniť alebo upraviť nižšie popísanú technologickú linku aktivačného systému v súlade 

s požiadavkami Objednávateľa, avšak princíp dvojlinky musí ostať zachovaný. 

 

Druhá nádrž (pôvodne druhá usadzovacia nádrž) musí byť prebudovaná na anaeróbny reaktor za 

účelom zabezpečenia zvýšeného biologického odstraňovania fosforu. V rámci rekonštrukcie sa 

požaduje vyhotoviť aj nové prepojovacie potrubia a spojovacie žľab ako aj 4 priečky na zabezpečenie 

selekčného tlaku v rámci aktivačného procesu. Súčasťou stavebných prác musí byť aj úprava dna 

existujúcej usadzovacej nádrže tak, aby po rekonštrukcii vyhovovala požiadavkám miešania 

anaeróbnemu reaktoru s postupným tokom. Do prvej sekcie anaeróbnej nádrže musí byť privedené 

potrubie vratného kalu. Odtokový žľab musí byť po rekonštrukcii stavebne pripravený tak, aby bolo 

možné odpadové vody usmerniť aj priamo do denitrifikačných nádrží. Obdobne musí byť alternatívne 

možné presmerovať výtok z potrubia vratného kalu z prvej sekcie anaeróbnej nádrže do 

denitrifikačných nádrží. 

Jestvujúca aktivačná nádrž musí byť upravená na denitrifikačnú a nitrifikačnú nádrž pri zachovaní 

dvojlinky. V denitrifikačnej a nitrifikačnej nádrži prebiehajú procesy biologického čistenia odpadovej 

vody v oxických a anoxických zónach. Za týmto účelom je požadované zrušenie priečok, ktoré nie sú 

nosné a musia byť postavené nové, ktoré rozdelia aktivačnú nádrž na denitrifikačnú a nitrifikačnú 

nádrž v dvoch linkách. Denitrifikačná nádrž musí byť ďalšími novými priečkami rozdelená na 

priaznivo miešateľné objemy. Musí byť vykonaná celková rekonštrukcia objektu, stien a koruny 

nádrže, vodotesnosť nádrže musí byť zabezpečená obdobne ako u usadzovacích nádrží. Súčasťou prác 

v rámci tohto stavebného objektu musia byť všetky stavebné práce, ktoré súvisia s potrebnou 

stavebnou pripravenosťou nádrží pre demontáž jestvujúceho zariadenia a osadenie novo inštalovaných 

technologických zariadení ako aj zabezpečenie vodotesnosti celého združeného objektu. 

 

SO-07  Dosadzovacie nádrže  

Jedná sa o jestvujúci stavebný objekt. Na odseparovanie vyčistenej vody od aktivovaného kalu slúžia 

dve jestvujúce radiálne dosadzovacie nádrže. Jedná sa o kruhové monolitické železobetónové otvorené 

nádrže. V strede nádrže je zvislé prítokové potrubie a kruhová kalová priehlbeň. Do nádrží sa 

požaduje inštalácia novej technológie (viď PS 06). Pred inštaláciou novej technológie musí byť 

zabezpečená vodotesnosť nádrže injektážou, reprofiláciou armatúry a aplikáciou špeciálneho náteru na 
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báze kryštalickej izolácie. Musia byť vykonané všetky potrebné stavebné úpravy súvisiace 

s demontážou jestvujúceho zariadenia a osadením novo inštalovaného technologického zariadenia. 

Objekt po rekonštrukcii musí slúžiť pôvodnému účelu.  

Vzhľadom na súčasné problémy musí byť jestvujúci odtokový žľab odstránený a vybudovaný nový 

odťah vyčistenej vody, tak aby sa dalo zabezpečiť zhrabovanie kalu a odťah plávajúcich nečistôt 

z celej plochy hladiny resp. z celého dna nádrží. Pokiaľ si to bude vyžadovať nové technologické 

zariadenie zhrabovania a odťahu kalu, musí byť súčasťou tohto SO aj potrebná stavebná úprava dna 

dosadzovacích nádrží.  

Medzi dosadzovacími nádržami musí byť vybudovaná akumulačná dvojkomora plávajúceho kalu, 

ktorý bude odťahovaný z hladiny nádrží čerpadlom. Komora musí byť podzemný objekt vyhotovený 

zo železobetónovej konštrukcie s deliacou priečkou s otvorom pri dne pre zahustenie odťahovaného 

a s možnosťou odpúšťania odsadenej vody do vnútroareálovej kanalizácie. 

 

Separácia aktivovaného kalu pomocou ponorených membránových modulov z dôvodu nutnosti 

využitia existujúcich objektov nie je pre túto čistiareň povolená, avšak Zhotoviteľ môže uvažovať so 

zaradením mikrositových bubnových filtrov za dosadzovacími nádržami. 

 

SO-08  Dúchareň  

Jedná sa o jestvujúci stavebný objekt. Strojovňa dúchadiel sa nachádza v jednopodlažnej 

podpivničenej budove spolu s čerpacou stanicou úžitkovej vody, rozvodňou pre dúchareň 

a trafostanicou. V rámci tohto SO musia byť vykonané všetky stavebné úpravy súvisiace 

s demontážou a následnou inštaláciou nového technologického zariadenia. Objekt po rekonštrukcii 

musí slúžiť pôvodnému účelu. Do rozsahu tohto stavebného objektu nie je zahrnutá rekonštrukcia 

rozvodne pre dúchareň a trafostanicu. Vzhľadom na novú technológiu musí byť v dúcharni osadená 

kompletná nová výkonná vzduchotechnika. Stavebné úpravy jestvujúcej dúcharne musia zohľadňovať 

aj požadovanú elimináciu hluku dúchadiel do okolitého pristoru.  

 

SO-09  Čerpacia stanica kalov  

Jedná sa o jestvujúci stavebný objekt. Účelom tohto objektu je prečerpávať vratný kal z dosadzovacích 

nádrží do denitrifikačných nádrží resp. anaeróbnej nádrže pomocou závitovkových čerpadiel, ktoré 

musia byť nahradené novými. Technologické zariadenie musí byť doplnené o prečerpávanie 

prebytočného kalu na mechanický rotačný zahusťovač kalu. 

Rozsah stavebných prác musí zahŕňať všetky stavebné úpravy súvisiace s demontážou jestvujúceho 

a inštaláciou nového technologického zariadenia. Objekt po stavebných úpravách musí slúžiť 

pôvodnému účelu. 

 

SO-10  Budova kalového hospodárstva, krytá skládka kalu 

Jedná sa o jestvujúci stavebný objekt. V jestvujúcej budove kalového hospodárstva a kotolni musí byť 

vymenené celé technologické zariadenie aj s technologickými rozvodmi za nové. V rámci tohto 

stavebného objektu musia byť vykonané práce, ktoré zabezpečia stavebnú pripravenosť pre novo 

inštalované technologického zariadenia. Objekt po stavebných úpravách musí slúžiť pôvodnému 

účelu. Súčasťou budovy kalového hospodárstva je objekt krytej skládky kalov. 

 

SO-11  Vyhnívacie nádrže  

Jedná sa o jestvujúci stavebný objekt. V dvoch vyhnívacích nádržiach prebieha proces mezofilnej 

anaeróbnej stabilizácie kalu. V existujúcich vyhnívacích nádržiach musí byť vymenené celé 

technologické zariadenie aj s technologickými rozvodmi za nové. Musí byť vykonaná úprava 

zabezpečujúca vodotesnosť nádrže injektážou, reprofiláciou výstuže a aplikáciou špeciálneho náteru 

na báze kryštalickej izolácie a musia byť vykonané stavebné úpravy súvisiace s výmenou 

technologického zariadenia. Objekt po rekonštrukcii musí slúžiť pôvodnému účelu. Súčasťou 

stavebného objektu musí byť vybudovanie novej oceľovej homogenizačnej nádrže kalov pred jeho 

odvodnením s potrebným vybavením a prepojmi medzi vyhnívacími nádržami resp. uskladňovcou 

nádržou a odvodňovacou linkou. Jej objem musí zodpovedať min. jedňodnovej zásobe kalu na 

odvodnenie.  
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Keďže pri súčasnom zateplení je možné dosiahnuť najvyššiu teplotu iba 30-31 ºC požaduje sa 

realizovať výmenu zateplenia nádrží vrátane vyhotovenia vonkajšieho opláštenia z hliníkových 

plechov z dôvodu dosiahnutia a udržania teploty v nádrži na úrovni 39-40ºC. Súčasné zateplenie musí 

byť demontované. Súčasťou stavebných prác musí byť zabezpečenie vodotesnosti a plynotesnosti 

vyhnívacích nádrží pred vlastnostnou inštaláciou novej technológie. 

 

SO-12  Uskladňovacia nádrž  

Jedná sa o jestvujúci stavebný objekt. V uskladňovacej nádrži musí byť vymenené celé technologické 

zariadenie aj s technologickými rozvodmi za nové. Vodotesnosť nádrže musí byť zabezpečená 

kombináciou injektáže, reprofilácie výstuže a aplikáciou špeciálneho náteru na báze kryštalickej 

izolácie a musia byť vykonané stavebné úpravy súvisiace s výmenou technologického zariadenia. 

Objekt po rekonštrukcii musí slúžiť pôvodnému účelu. Aj tento objekt, rovnako ako u vyhnívacích 

nádrží, musí byť novo zateplený  s vonkajším opláštením z hlínikových plechov. 

 

SO-13  Nádrž kalovej vody 

Jedná sa o jestvujúci stavebný objekt. Jestvujúca zahusťovacia nádrž je nadzemná oceľová nádrž 

s kónickým dnom a priľahlou armatúrnou komorou. Jestvujúca konštrukcia musí byť ošetrená tak, aby 

po rekonštrukcii mohol Zhotoviteľ preukázať požadovanú záruku na stavebnú časť podľa Zmluvy. 

Musia byť vykonané stavebné úpravy súvisiace s výmenou technologického zariadenia. Objekt po 

rekonštrukcii musí slúžiť pre akumuláciu kalovej vody, ktorá bude odpúšťaná z uskladňovacej nádrže 

a z odvodňovania stabilizovaného kalu  

 

SO-14  Plynojem  

Jedná sa o jestvujúci stavebný objekt. Bioplyn, ktorý sa vyvíja v priebehu mezofilnej anaeróbnej 

stabilizácie kalu vo vyhnívacích reaktoroch, sa akumuluje v suchom membránovom plynojeme, ktorý 

je uložený v oceľovej nádrži. Tento musí byť vymenený za nový dvojmembránový suchý plynojem. 

Plynojem musí byť uložený na kruhovú základovú betónovú dosku. Súčasťou plynojemu musí byť 

armatúrna komora. Armatúrna komora musí pozostávať z podzemnej a nadzemnej časti. Podzemnú 

časť musí tvoriť železobetónová vaňa a nadzemná časť musí byť murovaná z tradičných materiálov so 

zastrešením. V strojovni plynojemu musia byť vykonané stavebné úpravy súvisiace s výmenou 

technologického zariadenia. Súčasťu SO musí byť základ pre horák zbytkového kalu. Objekt po 

rekonštrukcii musí slúžiť pôvodnému účelu. Demontáž jestvujúceho plynojemu a demolácie 

betónových konštrukcií sú zahrnuté v SO 20 Demolácie objektov a dočasné prepojenia. Strojovňa 

plynojemu musí byť zrekonštruovaná tak, aby jeho vzduchotechnika bola schopná zabezpečiť 

havarijnú výmenu vzduchu min. 10 x za hodinu. Všetky strojové časti stavebnej časti musia byť 

v nevýbušnom vyhotovení. 

 

SO-15 Prevádzková budova  

Jestvujúca prevádzková budova je dvojpodlažná budova. Z pohľadu vyššej efektívnosti prevádzky je 

požadované riadiť technológiu v plne automatizovanom režime. Zber dát a riadiace pracovisko celej 

ČOV musí byť vo velíne, ktorý bude umiestnený v prevádzkovej budove. Požadujú sa patričné 

stavebné úpravy súvisiace s novými kábelovými trasami v budove. Miestnosť velína musí byť 

vybavená novou svetelnou elektroinštaláciou a vzduchotechnikou. Práce súvisiace s realizáciou 

hygienickej slučky, rekonštrukcie ďalších hygienických zariadení, fasády, podlahy a pod. sa požadujú 

v rozsahu, aby bola budova skolaudovateľná podľa požiadaviek BoZP a RÚVZ. 

 

SO-16  Trafostanica 

Jedná sa o jestvujúci stavebný objekt. Trafostanica sa nachádza v jednopodlažnej podpivničenej 

budove spolu rozvodňou pre dúchareň, strojovňou dúchadiel a  čerpacou stanicou úžitkovej vody. 

Celkový inštalovaný výkon po rekonštrukcii a rozšírení ČOV musí byť väčší ako je výkon jestvujúcej 

trafostanice, z tohto dôvodu je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť rekonštrukciu jestvujúcej trafostanice.  

Do rozsahu tohto stavebného objektu musí byť zahrnutá rekonštrukcia rozvodne pre dúchareň 

a trafostanice. 
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Musí byť realizovaná celková rekonštrukcia objektu, musia byť vykonané stavebné úpravy súvisiace 

s výmenou technologického zariadenia. Objekt po rekonštrukcii musí slúžiť pôvodnému účelu. 

 

SO-17  Prepojovacie potrubia a žľaby  

Predmetom tohto stavebného objektu musí byť riešenie nových prepojovacích potrubí a žľabov medzi 

jednotlivými technologickými jednotkami ČOV a rekonštrukcia jestvujúcich potrubí v prípade, že je to 

nutné (napr. zmena dimenzie (potrubie)/priečneho profilu (žľab) prípadne sklonu z hľadiska potreby 

zvýšenia jeho kapacity). Sú to predovšetkým rozvody odpadovej vody a obtoku ČOV, aktivačnej 

zmesi, vyčistenej vody, kalov, kalovej vody, plávajúcich nečistôt, tlakového vzduchu, zemného plynu, 

bioplynu, chemických činidiel, vnútroareálovej kanalizácie, rozvodu pitnej vody a rozvodu úžitkovej 

vody a ostatných technologických médií.  

Súčasťou tohto stavebného objektu musí byť aj úprava jestvujúceho merného žľabu na odtoku, ktorý 

musí byť rekonštruovaný tak, že dno merného objektu bude vyzdvihnuté, aby merný profil nebol 

zatápaný pri vyšších stavoch hladiny v recipiente a zároveň negatívne neovplyvňoval pomery 

v odtokových žľaboch dosadzovacích nádrží resp. mikrositových bubnových filtrov v prípade ich 

inštalácie. Ak to bude nutné Zhotoviteľ musí kalkulovať aj s ďaľšími stavebnými úpravami ako je 

úprava samotnej konštrukcie vostavby merného žľabu, ktorá musí vyhovovať pre novo navrhovaný 

rozsah prietokov (Qmin. až Qzr). 

Rozvody jednotlivých médií sa musia napojiť na príslušné potrubia vyvedené cca 0,5 m za stavebné 

objekty, ktoré musia byť osadené už pri betonáži jednotlivých objektov. Prepojovacie potrubia sa 

musia navrhovať v súlade s kap.1.2 tohto zväzku súťažných podkladov. V rámci tohto stavebného 

objektu musí Zhotoviteľ kalkulovať aj s možnými prekládkami jestvujúcich vnútroareálových 

inžinierskych sietí v prípade, že budú v kolízii s novo budovanými objektmi. 

 

SO-18  Vonkajšie kabelové trasy  

Požaduje sa v rámci tohto SO zabezpečiť vedenie nových rozvodov elektro (napojenie nových 

a vymenených strojov) v energokanáloch a chráničkách. Súčasťou stavebnej časti musí byť teda 

dodávka energokanálov vrátane šácht, ktorých vyhotovenie musí vyhovovať požiadavkám krytia 

príslušného IP. Samotné vonkajšie kabelové rozvody silové a slaboprúdové sú súčasťou 

technologickej časti.  

 

SO-19  Komunikácie a spevnené plochy 

Jestvujúce účelové komunikácie musia tvoriť systém obslužných komunikácií pre dopravnú obsluhu 

jednotlivých zariadení. Návrh musí zohľadňovať prevádzkovanie ťažkých cisternových vozidiel alebo 

vozidiel s veľkokapacitnými kontajnermi. Zrážková voda musí byť zvedená predovšetkým na zelené 

plochy kvsiaknutiu prípadne komunikácie musia byť odvodnené do vnútroareálovej kanalizácie. 

K novovybudovaným objektom musí Zhotoviteľ vždy vybudovať nové komunikácie podľa potreby na 

obsluhu týchto objektov. Komunikácie sa požadujú min. šírky 4,0 m. 

Povrch pojazdných spevnených plôch musí byť betónový. Prístup ku vstupom do objektu a pešia 

komunikácia v rámci areálu ČOV musí byť zaistená pomocou chodníkov z betónovej dlažby, alebo 

monolitických betónových plôch. Podľa potreby na obsluhu týchto objektov musia byť vybudované 

nové spevnené plochy a chodníky. Nové komunikácie a spevnené plochy musia byť so živičným 

krytom. Chodníky i komunikácie musia byť ohraničené vhodnými obrubníkmi. Poškodené oplotenie 

v rámci výstavby musí byť nahradené novým a opatrené ostnatným drôtom. Vonkajšie spevnené 

plochy pre kontajnery na odpady (napr. zhrabky, vypratý piesok a pod.) musia byť prestrešené ľahkou 

konštrukciou a odvodnené. 

 

SO-20  Demolácie objektov a dočasné prepojenia 

Tento objekt musí zabezpečiť demoláciu S.O. predovšetkým plynojemu z dôvodu uvoľnenia 

staveniska pre nový membránový plynojem. Súčasťou objektu musia byť práce súvisiace s 

provizórnym prepojením počas rekonštrukcie objektov a zabudovania nových technológii. 

Povinnosťou Zhotoviteľa je zabezpečiť odvoz a nakladanie so vzniknutým odpadom vrátane jeho 

zneškodnenia v súlade s platnou legislatívou. Súčasťou tohto objektu musia byť aj provizórne/dočasné 

prepojenia, zabezpečenie príslušnej čerpacej techniky, dočasné kábelové prepojenia a iné s tým 
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súvisiace práce, ktoré musia mať za cieľ min. ovplyvniť jestvujúcu prevádzku ČOV počas jej 

rekonštrukcie.  

 

3.2.3 Prevádzkové súbory 

PS-01  Vstupná čerpacia stanica a hrubé predčistenie 

Hlavný kanalizačný zberač, ktorý privádza odpadové vody do čistiarne odpadových vôd je zaústený 

do vypínacej šachty situovanej pred vstupnou čerpacou stanicou a hrubým mechanickým 

predčistenim. Vo vypínacej šachte sú osadené tri nefunkčné staré kanálové uzávery (Prítok na ČOV 

DN1200, prítok  k čerpacej stanici DN1000, odľahčenie DN800). Nefunkčnosť armatúr spôsobuje, že 

k čerpacej stanici sa dostáva vysoký podiel infiltrovanej vody z odľahčovacieho potrubia. Preto sa 

požaduje dodať a osadiť nové uzávery s elektropohonmi za pôvodné. 

Na prítoku do vstupnej čerpacej stanice je v prívodnom žľabe inštalovaný lapač štrku a hrubé ručne 

stierané hrablice za účelom zachytávania hrubých nečistôt. Zachytený štrk sa pomocou drapáka ťaží 

do kontajnera.  

Na lapači štrku musí byť vymenené pôvodné technologické zariadenie za nové, hrubé ručné hrablice 

budú musieť byť zamenené za strojne stierané s min. medzerovitosťou 50 mm.  

Z dôvodu zabezpečenia gravitačného prietoku celou čistiarňou sa odpadové vody na vstupe dopravujú 

z nižšie položeného kanála do vyššie položeného kanála, čo je zaistené vo vstupnej čerpacej stanici. 

Táto vstupná čerpacia stanica je vybavená 2 závitovkovými čerpadlami Ø1580 a 2 závitovkovými 

čerpadlami Ø1050. Čerpadlá Ø1050 boli zrekonštruované. Vo vstupnej ČS Zhotoviteľ musí vymeniť 

čerpadlá Ø1580 za nové. Prítok odpadových vôd do každého závitovkového  čerpadla sa požaduje 

odstaviť uzatvorením stavidlového uzáveru, ktorým každé toto čerpadlo bude musíet byť vybavené. 

Vedľa vstupnej čerpacej stanice musí byť vybudovaná nová akumulačná nádrž na príjem žumpových 

vôd pozostávajúca z akumulačnej betónovej komory, osadenej technologickým zariadením pre 

automatickú registráciu a fakturáciu vypúšťaného množstva žumpových vôd, pričom tieto vody musia 

byť riadene gravitačne vypúšťané do sacieho sacieho bazéna vstupnej čerpacej stanice. Objem tejto 

akumulačnej nádrže musí byť min. 30 m3. 

Spoločným odtokovým kanálom zo vstupnej čerpacej stanice sú odpadové vody privádzané do 

strojovne jemných strojne stieraných hrablíc, kde sa tieto vody rozdeľujú do dvoch paralelných 

žľabov.  

Jestvujúci objekt hrablíc je vybavený 2 ks hrablíc zastaralého, technologicky nevyhovujúceho typu 

(medzery 20 mm). Tieto musia byť demontované a nahradené novo inštalovanými. 

V každom žľabe musia byť inštalované nové jemné strojne stierané hrablice s veľkosťami medzier 6 

mm, keďže obidve linky hrablíc budú musieť slúžiť pre zriedený prietok odpadových vôd. V oboch 

žľaboch pred a za týmito hrablicami budú musieť byť osadené elektricky ovládané stavidlové uzávery. 

Zachytené zhrabky na jemných hrablicích musia byť stierané do dopravníka, ktorý ich dopravuje do 

práčky zhrabkov z ktorej budú musieť byť vedené do lisu na zhrabky na ich lisovanie. Tieto 

technologické operácie zabezpečujú redukciu fekálii a redukciu celkového množstva vylisovaných 

zhrabkov. Takto upravené zhrabky vypadávajú priamo do novo inštalovaného kontajnera na podvozku 

s elektropohonom. Odpadové vody z pračky zhrabkov musia byť vedené do sacieho bazéna čerpacej 

sanice.V budove strojných hrablíc musia byť okrem jemných hrablíc inštalované aj dúchadlá, ktoré 

musia byť zdrojom nízkotlakého vzduchu pre hrubobublinové prevzdušňovanie v kombinovaných 

lapačov piesku, tukov a plávajúcich látok s priečnou cirkuláciou.  

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Lapač štrku 

Hrubé hrablice s min. medzerovitosťou 50mm 

Dopravník pre hrubé hrablice do kontajnera 

Stavidlá DN 1200 s elektropohonom 

Stavidlá DN 1000 s elektropohonom 

Stavidlá DN 800 s elektropohonom 

Čerpadlo závitovkové  priemer 1580mm 

Demontáže existujúcich zariadení 
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Miešadlo nádrže žumpových vôd 

Automatická stanica pre príjem žumpových vôd s ich registráciou a meraním 

Hrablice jemné  6mm 

Stavidlá širka kanála 1200mm s elektropohonom 

Dopravník zhrabkov z obidvoch hrablíc do pračky zhrabkov 

Práčka zhrabkov s lisom a dopravníkom do kontajnera 

Kontajnery s odvodnením pre lapač štrku a hrubé zhrabky, 2+1 

Kontajnery pre zhrabky z jemných hrablíc, 1+1 

Podvozok pod kontajner, nosnosť 8 500 kg s elektropohonom 

Pojazdný kladkostroj, nosnosť 3,2 t 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr 

 

Všetky novo inštalované stavidlá musia byť riadené a monitorované z velína ČOV. 

 

PS-02  Lapač piesku a tuku 

Odpadová voda zbavená hrubých nečistôt je privádzaná otvoreným žľabom do dvoch 

prevzdušňovaných kombinovaných lapačov piesku, tukov a plávajúcich látok s priečnou cirkuláciou. 

Každý takýto lapač pozostáva z dvoch pozdĺžnych komôr, do ktorých je možné prítok odstaviť 

uzatvorením stavidlového uzáveru. Oddeľovanie tukov od odpadovej vody a vytváranie hydrozmesi 

pri čerpaní piesku zabezpečuje hrubobublinové prevzdušňovanie. Vyplavené tuky a plávajúce látky 

vytvárajú na hladine penu, ktorú zhŕňa pojazdný most do naklápacích odberných rúr. Zachytené 

plávajúce látky a tuky sú odvádzané do záchytných komôr tukov, kde sa odvodňujú a následne 

odčerpávajú fekálnym vozidlom na likvidáciu mimo čistiareň.  

Zachytený piesok v pozdĺžnych komorách je pri pohybe pojazdného mosta kontinuálne odčerpávaný 

mamutovými čerpadlami upevnenými na moste do otvoreného žľabu a potrubím je táto hydrozmes 

dopravovaná do záchytných komôr piesku. Tam sa piesok odvodňuje a pomocou drapáka sa ťaží do 

kontajnera. Kalová voda zo záchytných komôr piesku a tukov sa vypúšťa do areálovej kanalizácie. 

Na jestvujúcom zariadení musí byť prevedená nasledovná kompletná rekonštrukcia technologickej 

časti:  

- vymeniť odťah plávajúcich nečistôt 

- vymeniť žľaby na vyťažený piesok 

- vymeniť pojazdové mosty lapača piesku  

- vymeniť rozvody vzduchu a prevzdušňovací systém 1+1 

- doplniť separátor piesku s pračkou 

-demontovať existujúci drapák piesku. 

Sada jestvujúcich dúchadiel, ktoré sú inštalované v budove strojných hrablíc, pozostáva z 3 

rootsových dúchadiel (2 v prevádzke + 1 rezerva). Jedno dúchadlo bolo vymenené a dve sú 

v nevyhovujúcom stave. Pre zabezpečenie prevádzky lapačov piesku sa musia dve dúchadlá vymeniť 

za nové. 

Po rekonštrukcii lapača piesku sa už vyťažený piesok nebude akumulovať v záchytnej komore a ťažiť 

drapákom, ale hydrozmes bude natekať do separátora piesku s pračkou, z ktorej sa musí vypraný 

piesok vyhŕňať závitovkovým dopravníkom do kontajnera a odsadená voda bude odtekať do 

vnútroareálovej kanalizácie. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Lapač piesku a tukov (rozsah podľa hore uvedeného popisu) 

Separátor piesku s pračkou a dopravníkom do kontajnera 

Dúchadlo pre prevzdušňovaný lapač piesku vrátane príslušenstva 

Demontáže existujúcich zariadení 

Kontajnery, 1+1 

Podvozok pod kontajner, nosnosť 8500 kg s elektropohonom 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr 

 

PS-03  Mechanické čistenie 
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Odpadová voda po hrubom mechanickom predčistení pôvodne pritekala do rozdeľovacieho žľabu, 

z ktorého sa rozdeľovala do 2 pozdĺžnych usadzovacích nádrží pomocou stavidlových uzáverov. 

V rámci rekonštrukcie musí byť využitý pre sedimentáciu iba objem jednej usadzovacej nádrže. 

Usadzovacia nádrž je vybavená pojazdným mostom. Pohybom mosta sa zhrabuje surový kal 

sedimentujúci na dne nádrže do kalových priehlbní a stierajú sa plávajúce látky pri hladine na koniec 

nádrže do naklápacej odbernej rúry. Zachytené plávajúce látky sú odvádzané do šachty plávajúcich 

látok. Z tejto šachty sa plávajúce nečistoty odčerpávajú fekálnym vozidlom. Usadzovacia nádrž má 4 

kalové priehlbne, tzn. 4 odberné miesta surového kalu, z ktorých sa surový kal odčerpáva jedným 

kalovým čerpadlom inštalovaným v potrubnom koridore. Odčerpávanie surového kalu prebieha 

postupne pomocou manipulácie s uzatváracími armatúrami osadenými na každom odbernom potrubí. 

Odčerpávaný kal z usadzovacej nádrže je dopravovaný kalovým potrubím následne do vyhnívacích 

nádrží kalového hospodárstva.  

Jedna linka usadzovacej nádrže musí byť po stavebnej i technologickej stránke kompletne 

rekonštruovaná, systém jej prevádzky a toku zostane zachovaný. Usadzovacia nádrž musí byť 

doplnená o možnosť obtokovania a o možnosť úplného vyčerpania.  

Nasledovný návrh aktivačného systému (PS 03 a PS 04) Zhotoviteľ môže zmeniť alebo upraviť 

v súlade s požiadavkami Objednávateľa. 

Odpadová voda po mechanickom čistení musí natekať cez pôvodný odtokový žľab do pôvodnej 2 

usadzovacej nádrže, ktorej funkcia sa zmení na anaeróbny reaktor. Anaeróbny reaktor musí byť 

rozdelený do 4 sekcií, v ktorých budú musieť byť osadené pomalobežné ponorné vrtuľové miešadlá. 

Do prvej sekcie anaeróbnej nádrže okrem mechanicky predčistenej odpadovej vody musí byť 

privedené aj potrubie vratného kalu. Aktivačná zmes po prechode cez anaeróbny reaktor, musí byť 

rozdelená na dve linky aktivačného procesu. Odpadová voda musí mať možnosť aj alternatívného 

vtoku do denitrifikačných nádrží pri odstavenej aneróbnej nádrži. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Technologické vybavenie usadzovacej nádrže s elektrickým naklápaním odťahu plávajúcich látok 

Čerpadlo primárneho kalu  s prílušenstvom, 1+1 

Macerátor na primárny kal 

Elektrouzávery pre odťah primárneho kalu 

Uzávery pre odstavenie usadzovacej nádrže a jej obtokovania, odstavenie anaeróbnej nádrže 

a priame presmerovanie prietoku odpadovej vody do denitrifikačných nádrží 

Uzávery na potrubí vratného kalu 

Demontáže existujúcich zariadení a strojov 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr elektroarmatúr pre zabezpečenie funkčnosti 

tejto PS 

 

PS-04  Biologické čistenie  

Biologický stupeň čistenia prebieha v dvoch samostatných linkách. Prebieha v jednom dvojlinkovom 

združenom objekte, do ktorého možno začleniť aj pôvodnú usadzovaciu nádrž prebudovanú na 

anaeróbnu nádrž. Do biologického procesu musí byť zaradená denitrifikácia, nitrifikácia a samostatne 

i separácia vyčistenej vody od aktivovaného kalu v dosadzovacích nádržiach. Je navrhovaná nová 

organizácia prevádzky aktivačných nádrží. Objem aktivačných nádrží musí byť zachovaný. 

Denitrifikácia a nitrifikácia musia prebiehať v jestvujúcej aktivačnej nádrži, ktorá musí byť novou 

priečkou rozdelená na denitrifikačnú a nitrifikačnú časť. Jestvujúce delenie aktivačnej nádrže 

priečkami pozdĺžnym smerom musí byť zrušené okrem priečok, ktoré sú staticky nosné. 

Požadovaný biologický stupeň čistenia predstavuje modifikáciu aktivácie s nitrifikáciou a predradenou 

denitrifikáciou so súčasným chemickým simultánnym dozrážaním fosforečnanov. 

 

Denitrifikácia 

Odpadová voda z anaeróbnych reaktorov priteká na denitrifikačné nádrže, ktoré sú miešané 

ponornými miešadlami. Tu sa odpadová voda kontaktuje so zmesou aktivovaného kalu, ktorého 

súčasťou je i chemický kal. Na začiatok týchto nádrží musí byť privádzaný aktivovaný kal vnútornou 

recirkuláciou aktivačnej zmesi z konca nitrifikačných nádrží. Odpadová voda s obsahom organického 
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biologicky rozložiteľného znečistenia bez prítomného rozpusteného kyslíka vytvára podmienky pre 

biologickú redukciu oxidovaných foriem dusíka prevažne na plynný dusík. Oxidované formy dusíka v 

podobe dusičnanov a dusitanov sú do denitrifikačnej nádrže privádzané recirkuláciou aktivačnej zmesi 

z nitrifikačnej nádrže. 

Miešanie aktivačnej zmesi bez prítomnosti kyslíka musí byť v denitrifikačných nádržiach zaistené 

hydraulickým spôsobom prostredníctvom ponorných vrtuľových miešadiel.  

 

Nitrifikácia 

Aktivačná zmes bude z denitrifikácie privádzaná do nitrifikácie, kde bude v oxických podmienkach 

prebiehať rozklad organických látok a proces nitrifikácie amoniakálneho dusíka. Dodávku kyslíka do 

nitrifikačných nádrží musí zabezpečovať nové jemnobublinové prevzdušňovanie, ktoré bude taktiež 

udržiavať aktivovaný kal vo vznose. K prevzdušňovaniu musia byť použité jemnobublinové aeračné 

elementy inštalované na dne nádrže. Nový potrubný rozvod pre distribúciu nízkotlakého vzduchu 

privádzaného do nitrifikačných nádrží musí byť z antikorózneho materiálu. Okrem toho každá 

biologická linka musí byť vybavená jedným kalovým čerpadlom pre internú recirkuláciu aktivačnej 

zmesi z nitrifikácie do denitrifikácie, čím sa oxidované formy dusíka dostanú z nitrifikácie 

do denitrifikácie. Každé toto kalové čerpadlo musí byť vybavené frekvenčným meničom. 

 

Chemické dozrážanie fosforu 

Odstraňovanie fosforu vo väčšej miere, než je možné dosiahnuť zvýšeným biologickým 

odstraňovaním (bude to zabezpečené prevádzkou anaeróbnej nádrže), musí byť navrhnuté aj pomocou 

chemického dozrážania tak, že sa bude do biologického stupňa čistenia dávkovať účinná chemická 

látka koagulantu (napr. koncentrovaný roztok síranu železitého). V dôsledku dávkovania roztoku 

síranu železitého do aktivačnej zmesi musí dochádzať k zrážaniu fosforečnanov vo forme chemického 

kalu, ktorý sa bude v biologickom stupni čistenia akumulovať spolu s aktivovaným kalom. Chemické 

dozrážanie fosforu bude byť zabezpečené inštaláciou jednotky pre skladovanie a dávkovanie 40%-

ného roztok síranu železitého. Je požadované nainštalovať jednu zásobnú nádrž na betónovom základe 

v prevedení ako dvojplášťová stojatá nádrž z PE-HD, vybavená príslušným potrubným vystrojením 

pre stáčanie príslušnej chemikálie z autocisterny, meraním hladiny, signalizáciou a odbernými 

nátrubkami. Pre dávkovaní sú požadované membránové dávkovacie čerpadlá v zapojení 2 +1. 

Akumulačný objem zásobnej nádrže musí mať min. účinný objem, ktorý bude zodpovedať max. 

potrebe dávkovania pri min. 60 dňovej zásobe síranu železitého.. Pre dávkovanie roztoku síranu 

železitého do nitrifikačných nádrží bude sa musieť inštalovať nový rozvod potrubia.  

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Jednotka pre skladovanie a dávkovanie síranu železitého 

Miešadlá vrátane zdvíhacieho zariadenia a s možnosťou vertikálneho a horizontálneho natočenia pre 

anaeróbnu nádrž a 2 denitrifikačné nádrže 

Prevzdušňovací systém jemnobublinovej areácie pre obidve linky nitrifikácie 

Stavidlá  

Čerpadlá vnútornej recirkulácie, 4+2 

Demontáže jestvujúcich zariadení 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr pre zabezpečenie funkčnosti tejto PS 

 

PS-05  Dúchareň 

V súčasnosti je dodávka vzduchu do aktivácie (AN) zabezpečená tromi turbodúchadlami o výkone, 

ktorý neodpovedá požadovanej dodávke (dúchadla sú predimenzované). Jedná sa o zastaralý typ 

dúchadiel s veľkou opotrebovanosťou bez možnosti opravy a regulácie dopravy kyslíka do AN, čo má 

za následok nadmernú spotrebu vzduchu. V súčasnej dobe sú dve z troch dúchadiel mimo prevádzku. 

Prípadný výpadok tretieho dúchadla by mal za následok prerušenie dodávky vzduchu a následné 

zlyhanie celého biologického procesu.  

Celý systém dodávky vzduchu sa musí kompletne rekonštruovať. 
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Musí byť použitý jemnobubliný systém prevzdušňovania  v nitrifikácii, ktorý musí zabezpečiť 

efektívnu využiteľnosť kyslíka z privádzaného vzduchu a teda i efektívnu využiteľnosť elektrickej 

energie na pohon dúchadiel. 

Musia byť navrhnuté dva separátne vzduchové okruhy, jeden pre každú linku aktivácie samostatne. 

Pre každú linku musia byť navrhnuté min. 2 ks pracovných dúchadiel. Každá linka musí mať 

pripojený min. 1 ks rezervného dúchadla, pričom toto dúchadlo môže slúžiť pre obidve linky. 

 Výkony prevádzkových dúchadiel musia byť regulované frekvenčnými meničmi, pričom každé 

prevádzkované dúchadlo vrátane rezervného musí mať svoj frekvenčný menič.. Nové dúchadlá musia 

byť opatrené protihlukovými krytmi. Dúchadlá sa musia umiestniť v  jestvujúcej miestnosti dúchadiel. 

Táto musí byť vystrojená nútenou ventiláciou. Pri vyhotovení prívodného potrubia vzduchu 

k prevzdušňovaciemu systému budú musieť byť použité antikorózne materiály (plastické hmoty a 

nehrdzavejúca oceľ) v súlade s ostatnými kapitolmi týchto súťažných podkladov. Prietok vzduchu 

dodávaného do jednotlivých nádrží sa musí automaticky riadiť v závislosti na aktuálnej koncentrácií 

rozpusteného kyslíka. Koncentrácia rozpusteného kyslíka sa musí kontinuálne merať sondami na 

meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka v pozíciách rozhodujúcich spotrebičov kyslíka. Výkon 

dúchadiel, jeho distribúcia a regulácia musí byť navrhnutá tak, aby bol dostatočný na udržanie vločiek 

aktivovaného kalu vo vznose a takisto na udržanie minimálnej potrebnej koncentrácie rozpusteného 

kyslíka aj pri špičkovom, respektíve aj pri minimálnom zaťažovaní (je nutné dodržať efekt miešania 

aktivačnej zmesi) biologického stupňa ČOV v jeho jednotlivých častiach. 

Výtlačné vzduchové potrubia budú musieť byť z nerezovej oceli; dúchadla musia byť opatrené 

protihlukovými krytmi pre zníženie hladiny hluku vo strojovni. Nútený odťah otepleného vzduchu zo 

strojovne budú musieť zaisťovať termostatom ovládané ventilátory, prívod vzduchu do strojovne bude 

zaistený patrične dimenzovanými sacími otvormi s filtráciou vzduchu, ktorý si vyžaduje príslušný typ 

dúchadiel. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Dúchadlá s frekvenčnými meničmi a ostatným príslušenstvom, min. 4+1 

ATS úžitkovej vody 

Demontáže jestvujúcich zariadení  

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr 

 

PS-06  Dosadzovacie nádrže 

Na ČOV sú vybudované dve kruhové dosadzovacie nádrže o priemere 33 m. Tieto nádrže zostanú 

zachované v rovnakom rozsahu. 

V dosadzovacích nádržiach (DN) bude zmes kalu oddeľovaná procesom sedimentácie od biologicky 

vyčistenej vody. Odsadený a na dne čiastočne zahustený kal je zhrabovaný zhrabovacím 

mechanizmom ku stredu dosadzovacích nádrží do kalových priehlbní. Zahustený a v kalových 

priehlbniach akumulovaný kal je odvádzaný do čerpacej stanice vratného kalu.  

Jestvujúce technologické vybavenie DN (pojazdové mosty, odtokové žľaby a ostatná technológia) 

musí byť kompletne nahradené novým technologickým vybavením. Pojazdové mosty budú musieť byť 

vybavené okrem zhrabovacieho zariadenia dna aj zhrabovacím zariadením s núteným odťahom 

plávajúcich nečistôt z hladiny dosadzovacej nádrže (s možnosťou ich odťahovania ako do zbernej 

dvojkomory tak aj do flokulačného valca). Z tohto dôvodu musí  byť medzi dosadzovacími nádržami 

novo vybudovaná akumulačná dvojkomora plávajúceho kalu. 

Relatívne plytké dosadzovacie, ktorých hĺbka v 2/3 priemeru nepresahuje 3,55 m budú musieť 

postačovať pre proces separácie, zahusťovania a akumulácie aktivačnej zmesi. Z uvedeného dôvodu sa 

musí DN nasledovne intenzifikovať. Existujúca stredová prítoková rúra musí byť demontovaná 

a nahradená novou, stredová prítoková konštrukcia musí byť vystrojená disipačným a flokulačným 

valcom za účelom zlepšenia procesu sedimentácie a flokulácie kalu. 

Napriek týmto opatreniam môže Zhotoviteľ intenzifikovať separáciu aktivačnej zmesi navyše 

zaradením mikrositových bubnových filtrov za dosadzovacie nádrže pred existujúci merný objekt na 

odtoku. Na tejto ČOV nie je povolený návrh ponorených membránových modulov. 

 

Odsadená vyčistená voda odteká gravitačne cez merný objekt do recipientu.  
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Jestvujúci merný objekt musí byť rekonštruovaný tak, že dno merného objektu bude vyzdvihnuté, aby 

merný profil nebol zatápaný pri vyšších stavoch hladiny v recipiente a zároveň negatívne 

neovplyvňoval pomery v odtokovom žľabe dosadzovacích nádrží prípadne objekt mikrositových 

bubnových filtrov . Odtok z merného objektu musí byť opatrený žabou klapkou. Zhotoviteľ musí 

posúdiť celú trasu od merného objektu až po recipient a v prípade, že nebude možné stavebne 

eliminovať zavzdutie merného profilu pri rôznych vodných stavoch v recipiente, je povinný pri návrhu 

merania prietokov na odtoku túto skutočnosť brať do úvahy, a v rámci MaR a ASRTP (viď PS - 12) 

prispôsobiť tomu návrh meradla (napr. meradlo na princípe merania okamžitej prietokovej rýchlosti 

a merania hladiny ultrazvukom s prepočítaním na prietokovú plochu a okamžitý prietok) . 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Kompletné nové technologické vybavenie dosadzovacích nádrží 

Demontáže jestvujúcich zariadení 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr 

 

PS-07  Čerpanie kalu 

V súčasnej dobe je aktivovaný kal zachytený procesom sedimentácie v dvoch kruhových 

dosadzovacích nádržiach gravitačne privádzaný do jestvujúcej čerpacej stanice (ČS) vratného kalu. 

Čerpanie kalu zabezpečujú závitovkové čerpadlá. Prebytočný kal z dosadzovacích nádrží je odvádzaný 

cez klapkové uzávery do vnútornej kanalizácie a ako zmesný s primárnym kalom prečerpávaný do 

zahusťovacej nádrže. 

Je požadovaná kompletná rekonštrukcia tejto ČS. V čerpacej stanici musí byť ponechané čerpanie 

vratného aktivovaného kalu závitovkovými čerpadlami (ktoré boli repasované) do vyššie položeného 

výtlačného kanála. Tieto čerpadlá musia byť doplnené o riadenie ich výkonu frekvenčnými meničmi 

v závislosti od veľkosti prítoku na ČOV. Vratný kal bude gravitačne dopravovaný do anaeróbnej 

nádrže resp. alternatívne do denitrifikačných nádrží. V čerpacej stanici vratného kalu bude zrušené 

vypúšťanie prebytočného kalu do vnútroareálovej kanalizácie.  

Prebytočný kal o koncentrácii min. 0,5 až do 1,0% sušiny musí byť odčerpávaný novo navrhnutými 

čerpadlami z výtlačného kanála do mechanického rotačného zahusťovača určeného na 

predzahusťovanie prebytočného kalu pred vstupom do anaeróbnych vyhnívacích nádrží. 

Čerpanie vratného a prípadne i prebytočného aktivovaného kalu z dosadzovacích nádrží musí byť 

regulované podľa okamžitého hydraulického zaťaženia aktivačnej linky, podľa koncentrácie sušiny 

kalu a podľa jeho zahusťovacích vlastností. 

Stále udržiavanie technologicky primeranej zásoby a koncentrácie sušiny kalu v aktivačnom systéme 

musí byť zabezpečované časovo obmedzeným odčerpaním časti prietoku vratného kalu na linku 

spracovania prebytočného aktivovaného kalu.  

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Čerpadlá prebytočného kalu, 1+1 

Elektrouzávery pre prebytočný kal 

Stavidlá 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr 

 

PS-08  Zahustenie a odvodnenie kalu 

Surový kal z primárnej sedimentácie odpadových vôd sa musí prečerpávať cez výmenník tepla do 

reaktora anaeróbnej stabilizácie kalu.  

Prebytočný kal musí byť odčerpávaný na nový mechanický rotačný zahusťovač, kde bude pri 

kondiciovaní katiónaktívnym flokulantom predzahustený. Kalová voda zo zahusťovania prebytočného 

kalu musí byť odvádzaná späť do procesu čistenia. 

Procesmi primárneho kalu (v kalových priehlbňach usadzovacej nádrže) a prebytočného biologického 

kalu sa musí dosiahnúť zvýšenie vstupnej koncentrácie kalu do anaeróbneho reaktora. 

Vyhnitý kal musí byť odvodňovaný na novo inštalovanej dekantačnej odstredivke. 

Mechanické odvodňovanie anaeróbne stabilizovaného kalu sa musí uskutočňiť po kondiciovaní 

katiónaktívnym polymérnym flokulantom pripravovaným v stanici rozrábania a dávkovania 
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polymérneho flokulantu. Roztok polymérneho flokulantu o koncentrácii v rozsahu od min. 0,05 do 0,2 

% sa musí priviesť do výtlaku vretenového čerpadla. Prietok i celkové množstvo prečerpaného kalu sa 

požaduje merať a kontrolovať pomocou indukčného prietokomera. Odstredivka svojou kapacitou musí 

kompletne nahradiť jestvujúci sitopásový lis, ktorý musí byť demontovaný. Odvodnený kal musí byť 

skladovaný v kontajneroch na existujúcej krytej skládke kalu. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Dekantačná odvodňovacia odstredivka 

Čerpadlo vyhnitého kalu 

Macerátor vyhnitého kalu 

Automatická stanica prípravy flokulantu pre vyhnitý kal 

Čerpadlo flokulantu pre vyhnitý kal 

Závitovkový dopravník pre odvodnený kal 

Otočný dopravník pre odvodnený kal 

Rotačný zahusťovač pre prebytočný kal 

Čerpadlo prebytočného kalu 

Automatická stanica prípravy flokulantu pre prebytočný kal 

Čerpadlo flokulantu pre prebytočný kal 

Čerpadlo zahusteného prebytočného kalu 

Čerpadlo kalovej vody, 1+1 

Miešadlo v homogenizačnej nádrži vrátane zdvíhacieho zariadenia s možnosťou vertikálneho 

a horizontálneho natočenia 

Nádrž na prečerpávaný prebytočný kal pred rotačným zahusťovačom 

Nádrž zahusteného prebytočného kalu 

Demontáže všetkých jestvujúcich zariadení v rámci tejto PS 

Kontajnery, 3+1 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr  

 

PS-09  Kalové hospodárstvo 

ČOV Partizánske je vybavená kompletným kalovým hospodárstvom. V súčasnej dobe je 

technologické zariadenie kalového hospodárstva zastaralé a vykazuje dielčie problémy pri prevádzke. 

Stabilizácia kalu je zabezpečenovaná anaeróbne vo vyhnívacích nádržiach (VN). Prebytočný kal 

(strojne) a primárny kal (v usadzovacích nádržiach) pred čerpaním do VN sú gravitačne zahusťované. 

Kalové hospodárstvo je vybavené dvomi vyhnívacími nádržami jednou uskladňovacou nádržou 

a plynojemom. Odvodnený kal je možno ukladať na otvorenej zastrešenej skládke. Technologické 

zariadenie je umiestnené v prevádzkovej budove kalového hospodárstva. Súčasné odvodňovanie 

vyhnitého kalu je zabezpečované na sitopásových lisoch, ktoré sú zastaralé, poruchové, a preto 

odvodňovanie produkovaného vyhnitého kalu na pásových lisoch je veľmi problematické. Kalové 

hospodárstvo, ako jeden z hlavných článkov ČOV, musí Zhotoviteľ po technologickej stránke 

kompletne následne zrekonštruovať: 

Z primárnej usadzovacej nádrže musí byť primárny surový kal odťahovaný z kalových priehlbní 

o koncentrácii cca min. 2,5 %. Prebytočný kal z DN musí byť odčerpávaný čerpadlami z výtlačného 

kanála do nového mechanického rotačného zahusťovača, ktorým bude predzahustený  pred vstupom 

do anaeróbnych nádrží.  

Produkovaný kal (primárny surový a prebytočný aktivovaný) je v súčasnosti spracovávaný v dvoch 

reaktoroch anaeróbnej mezofilnej stabilizácie (vyhnívacích nádržiach). vyhrievaných na 35C, pričom 

v  zimnom období dosahuje len teplotu do 31 C.  

Produkovaný bioplyn, okrem energetického využívania (kúrenie), sa používa taktiež na premiešavanie 

objemu vyhnívacích nádrží, ktoré prebieha nasledovne: vyvinutý bioplyn sa odoberá v strope 

vyhnívacej nádrže a privádza sa potrubím do plynovej kompresorovne, ktorá je súčasťou prevádzkovej 

budovy kalového hospodárstva a z kompresorovne je spätne vedený cez veko nádrže potrubiami 

zaústenými až ku dnu nádrže. 

Energetické využitie bioplynu predstavuje jeho zhodnotenie pri výrobe tepla. Teplo vyrobené 

v kotolni spaľovaním bioplynu sa používa na vykurovanie objektov, prípravu teplej vody a ohrev kalu 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita B: ČOV 65 

vo vyhnívacích nádržiach. Kal sa ohrieva vo výmenníku pomocou teplej vody. Okrem premiešavania 

obsahu vyhnívacích komôr bioplynom premiešavanie zabezpečuje aj čerpacia stanica cirkulačného 

kalu. Pri tomto miešaní je kal odčerpávaný z dna nádrže a dopravovaný do hornej časti komôr. 

Procesom anaeróbnej stabilizácie sa redukuje podiel organických látok. Stabilizovaný kal 

z vyhnívacích komôr je prepúšťaný do uskladňovacej nádrže. Uskladnený vyhnitý kal je z dôvodu 

homogenizácie premiešavaný tlakovým vzduchom. Dodávka vzduchu je zabezpečená kompresorom 

umiestneným v strojovni uskladňovacej nádrže. 

V rámci rekonštrukcie kalového a plynového hospodárstva musí byť Zhtoviteľom zabezpečená 

kompletná výmena celého technologického zariadenia v nasledovnom rozsahu: 

- vyhnívacie nádrže - musí sa vymeniť veko na obidvoch nádržiach pre odber bioplynu vrátane 

možnosti dávkovania odpeňovača, 

- jestvujúca zahusťovacia nádrž prebytočného kalu sa musí novo využívať ako akumulačná nádrž 

kalovej vody z mechanického odvodnenia a zahustenia kalu, preto bude treba zabezpečiť pre tento 

účel jej kompletné strojno-technologické zariadenie vrátane miešadla, 

- bude nutné kompletne vymeniť všetky čerpadlá na kal a výmenik kalu 

- požaduje sa zmena homogenizácie vyhnitého kalu v uskladňovacej nádrži pomocou miešadiel 

namiesto jestvujúceho miešania vzduchom, 

 - požaduje sa pre novo vybudovanú miešanú homogenizačnú nádrž anaeróbne stabilizovaných kalov 

pred jeho odvodnením inštalovať jej kompletné strojovo-technologické zariadenie s  prepojmi medzi 

vyhnívacími nádržami resp. uskladňovacou nádržou a odvodňovacou linkou, 

- zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu kotolne; 

- zabezpečiť výmenu všetkých potrubných rozvodov, 

- zabezpečiť kompletnú výmena elektoinštalácie a elektrozariadení. 

 

Zhotoviteľ je povinný inštalovať jednotku odsírenia bioplynu aj v prípade, že na začiatku skúšobnej 

prevádzky ČOV hodnoty H2S nebudú prekračovať povolený limit pre kogeneračnú jednotku, ktorá nie 

je predmetom tohto projektu. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Kompletné nové vystrojenie vyhnívacej nádrže 

Výmeník 

Čerpadlo veľkej recirkulácie, 2+1 

Čerpadlo malej recirkulácie, 2+1 

Veko VN s možnosťou dávkovania odpeňovača 

Čerpadlá vykurovania výmenikov, 2+1 

Kompletné strojné vybavenie oceľovej homogenizačnej nádrže vrátane miešadla, zdvíhacieho 

zariadenia s možnosťou jeho vertikálneho a horizontálneho natočenia  

Kompletné strojné vybavenie nádrže kalovej vody vrátane miešadla, zdvíhacieho 

zariadenia s možnosťou jeho vertikálneho a horizontálneho natočenia  

Odsírenie bioplynu napojené na obidve VN 

Demontáže celého kalového hospodárstva 

Čerpadlá vykurovania TUV, 1+1 

Čerpadlá vykurovania ČOV, 2+1 

Elektouzávery na prívode a odbere kalu z VN 

Elektouzávery pre čerpadlá recirkulácie 

Kompletná dodávka kotolne vrátane dvojpalivových horákov na bioplyn a zemný plyn 

Rozvádzač pre TUV 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr  

 

PS-10  Plynové hospodárstvo 

Rozkladom organických látok je produkovaný bioplyn. Jestvujúca akumulácia bioplynu je v mokrom 

plynojeme. Tento plynojem je v havarijnom stave, nevýhodu je predovšetkým systém mokrej uzávery. 

Preto sa musí inštalovať kompletne nový plynojem. 
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Musí byť dodaný nízkotlaký suchý dvojmembránový plynojem pozostávajúci z vonkajšej, vnútornej a 

podlahovej membrány. Súčasťou dodávky musí byť aj potrebné príslušenstvo (kvapalinová poistka, 

ultrazvukový snímač polohy, podporný ventilátor). Súčasne s inštaláciou nového plynojemu sa 

požaduje i rekonštrukcia technologického vystrojenia jestvujúcej strojovne plynojemu, zahŕňajúca 

nové vodné uzávery, odvodňovač bioplynu, zásobník vody, zvyšovací ventilátor, potrubie s 

nevyhnutnými armatúrami a meraním. 

 

V súvislosti s kalovým hospodárstvom sa musí realizovať aj rekonštrukcia bioplynovej 

kompresorovne, ktorá slúži na  miešanie objemu vyhnívacích nádrží  bioplynom. V kompresorovní 

musia byť osadené 2 nové kompresory v zapojení 1+1 a technologické príslušenstvo (vodné uzávery, 

lapač kvapiek, odvodňovač kondenzátu, plynové prívody, filter na saní kompresorov apod.). Pre 

zníženie hladiny hluku v kompresorovni budú musieť byť nové kompresory opatrené protihlukovými 

krytmi s núteným odťahom otepleného vzduchu. 

Všetky zariadenia strojovne plynojemu a kompresorovne musia byť v nevýbušnom vyhotovení. 

 

Pre likvidáciu nespotrebovaného bioplynu sa osadí nové automatické zariadenie pre likvidáciu 

zbytkového bioplynu vrátane potrubných rozvodov a armatúr. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Strojovňa plynojemu: 

Suchý dvojmembránový plynojem 

Podporný ventilátor plynojemu, 1+1 

Vodné uzávery 

Odvodňovače 

Nadrž vody pre vodné uzávery 

Elektrouzávery 

Zvyšovací ventilátor bioplynu, 1+1 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr pre zabezpečenie funkčnosti 

celej strojovne plynojemu 

Horák na zbytkový plyn 

Bioplynová kompresorovňa: 

Kompresory na bioplyn vrátane príslušenstva, 1+1 

Vodné uzávery 

Odvodňovače 

Elektrouzávery 

Nadrž vody pre vodné uzávery 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr  

 

PS-11  Prevádzkový rozvod silnoprúdu, rozvodňa a vonkajšie káblové rozvody 

V tejto časti bude riešený silnoprúdový rozvod pre jednotlivé prevádzkové súbory. Rovnako tu bude 

riešené napojenie jestvujúcich elektrozariadení. Požaduje sa  inštalovat hlavné rozvádzače s centrálnou 

kompenzáciou účiníka a z neho musia byť napojené podružné rozvádzače v jednotlivých budovách a 

objektoch. V podružných rozvádzačoch musia byť umiestené istiace a spínacie prvky. Z týchto musia 

byť napojené jednotlivé spotrebiče strojne - technologického zariadenia. Ovládanie spotrebičov musí 

byť ručné alebo automatické. Ručné ovládanie vrátane signalizácie musí byť z jednotlivých 

rozvádzačov alebo ovládacích skrini u jednotlivých zariadení. Automatická prevádzka musí byť 

riadená programovateľným automatom (PLC) z velínu.  

Vyhradené technické zariadenia ČOV budú v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z. zaradené do 

príslušných skupín v zmysle príloh. 

 

Základné technické údaje: 

Napäťová sústava:  silový rozvod  3PEN  50Hz, 400V/TNC-S 

ovládací obvod     1PEN  50Hz, 230V/TNS 

meranie a regulácia, ASRTP   2 50Hz 24V (PELV) 
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2 = 24V (PELV) 

 

El. zariadenia v zóne 2 musia byť vyhotovené v nevýbušnom vyhotovení v zmysle STN EN 60079-14. 

Ostatné el. zariadenia musí byť vyhotovené v zmysle STN 33 2310.  

Motorická inštalácia od rozvádzačov k jednotlivým zariadeniam musí byť riešená po jednotlivých 

prevádzkových súboroch PS 01÷10. 

 

PS-12  Meranie, regulácia a ASRTP 

Významnú súčasť nákladov ČOV Partizánske bude tvoriť aj MaR a ASRTP, aby bolo možné riadiť 

ako anaeróbnu tak aj denitrifikačnú a nitrifikačnú zónu aktivácie a dávkovanie chemikálií.  

Signály z MaR a časti elektro musia byť sústredené v rozvádzačoch DT. Pre riadenie technológie 

musia byť určené riadiace systémy (umiestnené v rozvádzačoch DT), Tieto systémy musia navzájom 

komunikovať po vybudovanej priemyselnej komunikačnej sieti ethernet. Komunikačný prepoj musí 

byť riešený optickým káblom. Optické káble musia byť v rozvádzačoch DT pripojené. 

 

Riadiaci systém musí zabezpečiť príjem signálov zo všetkých PLC a to ako z existujúcej tak aj z 

rekonštruovanej časti ČOV. 

Požaduje sa zabezpečiť monitoring, meranie a prenos min. nasledovných veličín na existujúcich 

objektov ČOV, pre ktoré sa zároveň požaduje zabezpečenie prenosu na dispečing ČOV: 

Čerpacia stanica vratného kalu: 

- monitoring a riadenie chodu repasovaných 3 ks závitovkových čerpadiel 

Vstupná čerpacia stanica: 

- monitoring a riadenie repasovaných 2 ks závitkových čerpadiel na surovú odpadovú vodu 

 

Rozsah dodávky MaR novej časti ČOV, pokiaľ nie je v požiadavkách Objednávateľa uvedené inak, 

musí byť v súlade s kap. 1.3 tejto časti súťažných podkladov. 

 

Riadiaci systém musí vychádzať z technológie procesu čistenia odpadových vôd s distribúciou 

hardware podľa technologických subsystémov (prevádzkových súborov). Systém je nutné navrhnúť 

ako viac procesorový zo vzájomnými väzbami medzi sebou. V procesnej úrovni budú inštalované 

voľne programovateľné automaty, ktoré je možné naprogramovať z nadriadenej úrovne. Ako automat 

bude použitý modulárne riešený systém s výkonným procesorom, využívajúci moduly digitálnych a 

analógových vstupov a výstupov.  

 

Pracovisko dispečingu ČOV musí byť vybavené v zmysle kapitoly 1.3 tejto časti súťažných 

podkladov. 

 

V technologickom procese musia byť inštalované čidlá pre meranie neelektrických veličín a namerané 

hodnoty sa musia prenášať do riadiaceho systému prostredníctvom komunikácie (priemyselný 

komunikačný protokol), prípadne prostredníctvom analógových a digitálnych vstupov. Súčasťou budú 

rozvádzače merania a regulácie, ktoré musia byť z oceľoplechového alebo plastového prevedenia. 

Rozvádzače budú označené DTxy a budú umiestnené v rozvodniach a musia byť viazané na 

rozvádzače elektrotechnológie. 

Rozvádzač musí byť vždy vybavený zdrojom nepretržitého napájania (UPS), istiacimi a spínacími 

prístrojmi predmetnej časti, vyhodnocovacím zariadením čidiel merania a rozhraním (svorkovnica) pre 

vstupy a výstupy do riadiaceho systému. V rozvádzači RM musí byť umiestnený programovateľný 

automat. 

 

Súčasťou ASRTP musí byť i kamerový monitorovací systém, s diaľkovou komunikáciou a ovládaním 

vstupnej brány. 
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4. ČOV BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 

4.1 OPIS SÚČASNÉHO STAVU 

ČOV je existujúca mechanicko-biologická čistiareň, na ktorú sa v súčasnej dobe, v rámci aglomerácie, 

odvádzajú iba odpadové vody z mesta. Z ostatných mestských častí t.j. Malé Chlievany, Dolné 

a Horné Ozorovce a Biskupice sú splaškové odpadové vody zachytávané a akumulované v žumpách 

a odvážané na túto ČOV. ČOV bola vybudovaná ako mechanicko-biologická s aktiváciou typu 

kessener s predradeným rýchlobiofiltrom a s kalovým a plynovým hospodárstvom, avšak bez 

zabezpečenia odstraňovania nutrientov a hlbšieho odstránenia organického znečistenia. ČOV bola 

daná do prevádzky v roku 1972. 

Pôvodná návrhová projektovaná kapacita bola pre 18 000 EO, pričom max. denný prítok na ČOV bol 

navrhovaný 4 320 m3/d. V skutočnosti na tejto ČOV je dnes čistených 6 476 m3/d bezdažďových vôd, 

pričom koncentrácie znečistenia na odtoku nespĺňajú hodnoty povolené OÚ v Bánovciach nad 

Bebravou, odbor ŽP. 

Hlavné objekty technologickej linky tejto ČOV sú nasledovné: odľahčovací objekt, hrubé predčistenie, 

merný žľab na prítoku, prečerpávacia stanica, usadzovacia nádrž, aktivačné nádrže, dosadzovacia 

nádrž, vyhnívacia nádrž so strojovňou, uskladňovacia nádrž, plynojem so strojovňou a kalové polia 

V areáli ČOV sa spája stokový systém z mesta z niekoľko smerov o rôznych profilov a v rôznych 

výškových úrovniach. Toto spájanie je veľmi nevhodne riešené. Od spojovacieho kanalizačného uzla, 

ktorého súčasťou je nevhodne riešená odľahčovacia komora s čelným priepadom je vybudovaná 

vypínacia stoka, ktorá je napojená na odľahčenie z ČOV. Odľahčovací objekt bol navrhnutý 

s dokonalým priepadom, kde odpadové vody riedené v pomere 1:3 sú odľahčované a splaškové vody 

odvádzané na ČOV. Dĺžka priepadovej hrany je 4 m a výška 25 cm. 

Objekt hrubého predčistenia združuje do jedného celku hrubé hrablice, lapač piesku a rozmeľňovač 

zhrabkov. Na hrubých hrabliciach ručne stieraných s rozmermi 600 x 900 x 60 mm (medzery šírky 25 

mm) sa zachytávajú plávajúce látky. Odpadová voda ďalej prechádza do vírového lapača piesku 

vybaveného strojným zariadením priemeru 4,2 m (objem kužela 3,37 m3) a následne na melniace 

bubnové hrablice (priemer 500x400x650). Vírový lapač piesku je vybavený mamutovým čerpadlom, 

do ktorého tlakový vzduch zabezpečuje automatická kompresorová stanica. Odpadová voda ďalej 

prechádza merným žľabom, pričom jeho dĺžka je 14 m, šírka 600 mm a sklon 2 ‰. V ČS sa 

nachádzajú 4ks čerpadiel pre splaškové vody, 3ks pre vratný kal a 4ks pre surový kal. Splaškové vody 

sú privádzané do mokrej komory ČS, odkiaľ sú prečerpávané do usadzovacej nádrže. ČS bola 

navrhnutá na max. prítoky splaškových vôd Q24=50 l/s a dažďových vôd Qdažď=200 l/s. Usadzovacia 

nádrž o priemere 15 m je opatrená pojazdovým mostom s dnovým zhrabovačom kalu a stieračom 

nečistôt z hladiny. Neskôr sa do areálu ČOV dobudoval biofilter. Aktivačné nádrže sú vybudované 2-

krát v troch radoch za sebou, kde každý rad má 6 „kartáčov“, spolu 36 aerátorov typu Kessener (ponor 

80 mm, priemer 420 mm). Z jednotlivých sekcií aktivačných nádrží odtekajú odpadové vody na 

dosadzovacie nádrže. Pôvodne bola vybudovaná iba jedna nádrž s priemerom 15 m vybavená s 

príslušným strojným zariadením. Neskôr bola dobudovaná ďalšia DN s priemerom 18 m. Vyčistená 

voda odteká cez existujúci merný žľab do recipientu. Kal sa spracováva vo vyhnívacej nádrži priemeru 

10 m (užitočný objem 678 m3). Vyhnívacia nádrž je betónová valcová komora s kuželovým dnom 

a pevným kuželovým stropom, plynotesná. Prístup na nádrž je je zaistený spojovacím mostom z veže, 

ku ktorej je pristavená strojovňa vyhnívacej komory spolu s kotolňou, ktorá bola v roku 2008 

rekonštruovaná. Pôvodne tu bol osadený kotol na pevné palivo a druhý na bioplyn, tieto boli vymené 

za nové kotle na bioplyn a zemný plyn. Max. výkon kotolne je 184 000 kcal/hod. Vedľa strojovne 

vyhnívacej komory je umiestnená uskladňovacia nádrž so strojovňou priemeru 20 m, ktorá slúži 

k dohnívaniu, zahusťovaniu a uskladňovaniu vyhnitého kalu. Čerpadlá zo strojovne uskladňovacej 

nádrže boli vymenené za nové. Pre uskladnenie plynu bol vybudovaný plynojem priemeru 10m o cca 

objeme 300 m3 . Prebytočný bioplyn, ktorý sa vyvíja v priebehu mezofilnej anaeróbnej stabilizácie 

kalu vo vyhnívacích reaktoroch, sa akumuluje v tomto plynojeme. Plynojem je v zlom technickom 

stave, problémom je mokrá vodná uzávera, ktorá vyžaduje ohrev vody v zimnom období, kedy je 

práve nedostatok plynu. 
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V súčasnej dobe je ČOV troj až štvornásobne preťažená (predovšetkým odpadovými vodami zo 

závodu Milsy). ČOV je kapacitne nedostatočná, stavebne a technologicky je v havarijnom stave. S 

ohľadom na enormné preťaženie ČOV odtokové koncentrácie výrazne prekračujú požadované limity 

podľa NV 269/2010 Z.z. Recipientom pre ČOV je Bebrava (rkm 19,80). V súčasnosti do verejnej 

kanalizácie Bánoviec nad Bebravou odvádza svoje predčistené priemyselné odpadové vody mliekáreň 

Milsy, a.s., ktorá predstavuje najvýznamnejšieho priemyselného producenta odpadových vôd. 

Pripojený drobný priemysel resp. malé podniky (textilný priemysel Zornica Banco Faschion a.s., 

výroba nábytku LINEA-D s.r.o., výroba žiaroviek HELLA SLOVAKIA, výroba obuvi GABOR s.r.o., 

výroba nábytku ETERNA s.r.o.) vypúšťajú prakticky len vody zo sociálnych zariadení. Odpadové 

vody z občianskej a technickej vybavenosti obcí (školy, zdravotnícke zariadenia, služby, pohostinské 

zariadenia, SAD Prievidza š.p. OZ Bánovce, nemocnica, FINHOSP s.r.o – časť nemocnice, domov 

dôchodcov a podobne) sú charakterom obdobné splaškovým vodám a zahrnuté do kapacity ČOV. 

V nasledovnej tabuľke uvádzame koncentrácie ukazovateľov znečistenia vyčistenej odpadovej vody 

v zmysle povolenia k vypúšťaniu odpadových vôd vydaného ObÚŽP Bánovce nad Bebravou 

 

Tab. 4.1 Zoznam ukazovateľov vyčistenej odpadovej vody 

Parameter Qpriem. Qmax. CHSKCr BSK5 NL105 NH4
+-N Ncelk Pcelk 

Jednotka l/s l/s mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Hodnota 73,0 156,0 90/200 50/80 60/100 20/35 50/70 10/15 

 

Koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia sú v tabuľke udávané nasledovne: p (zlievaná 

vzorka)/ m (bodová vzorka) 

 

Požiadavky na kapacitu ČOV po jej dobudovaní a požiadavky na kvalitu vypúšťaných odpadových 

vôd sú uvedené v kap. 1.1 tohto zväzku. 

4.2 POŽIADAVKY NA ROZŠÍRENIE A INTENZIFIKÁCIU ČOV BÁNOVCE N.
 BEBRAVOU 

V meste Bánovce nad Bebravou sa musí vybudovať nová odľahčovacia komora OK1A_V s bočným 

priepadom, ktorá nahradí jestvujúcu OK1A s čelným priepadom. Vybudovanie tejto odľahčovacej 

komory vyvolali dva fakty: 1. je nutné vytvoriť priestor pre dobudovanie a intenzifikáciu ČOV 

Bánovce nad Bebravou a zároveň zabezpečiť pomer riedenia 1:4 po napojení Horných Naštíc 

a dobudovaní verejnej kanalizácie aglomerácie Bánovce nad Bebravou.  

Na prítoku do ČOV je nutné zmeniť usporiadanie stôk tak, aby boli optimálne využité jestvujúce 

objekty a vyriešený prítok do nových objektov ČOV. Pred novou odľahčovacou komorou OK 1A sa 

prebuduje úsek stoky A na profil DN 1800 a do spojnej šachty VŠ03 sa prepojí jednak stoka A 

potrubím DN 1400 a jednak stoka S potrubím DN 1200. Splaškové vody na odtoku z odľahčovacej 

komory budú vedené škrtiacou traťou DN500 o dl. 15m do sútokovej komory Š1. Táto komora musí 

byť vyprojektovaná a vybudovaná v rámci dobudovania ČOV Bánovce nad Bebravou a teda je 

predmetom Aktivity B. Do sútokovej komory Š1 bude zvedená aj stoka Ch, ktorú bude treba 

zrekonštruovať a osadiť hlbšie (oproti skutkovému stavu), nakoľko v súčasnosti by bola v kolízii 

s navrhovanou odľahčovacou stokou OS1A DN1200, ktorá bude vedená z OK1A . Upozorňujeme, že 

všetky hore popísané stavebné práce, okrem vybudovania sútokovej komory Š1, sú predmetom 

Aktivity A, avšak Zhotoviteľ musí brať do úvahy popísané stavebné práce, pričom návrh novej linky 

čistenia odpadových vôd musí vychádzať zo situatívneho a výškového umiestnenia sútokovej komory 

Š1, ktorý je záväzný a nemenný. 
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4.2.1 Technológia čistenia odpadových vôd 

Odpadová voda z hlavného kanalizačného zberača je privádzaná zo sútokovej komory Š1 na novú 

vstupnú čerpaciu stanicu (ČS) s odstredivými čerpadlami umiestnenými v suchej komore, z ktorej sú 

prečerpávané odpadové vody tak, aby pretekala ďalej celým procesom čistenia až do recipientu 

gravitačne. Na mechanickom predčistení, situovanom ešte pred čerpacou stanicou, musí byť 

inštalovaný nový lapač štrku, nové hrubé hrablice, kde sa separuje štrk, hrubé nečistoty a zhrabky. 

V rámci tejto časti musí byť vybudovaná aj akumulačná nádrž na žumpové vody, z ktorej odpadové 

vody gravitačne natekajú pred hrubé hrablice. Následné z ČS je odpadová voda rozdelená v novom 

rozdeľovacom objekte na dvojlinku kompaktného zariadenia pozostávajúceho z jemných 

hrablíc, lapačov piesku a tuku. V lapači piesku a tukov je odpadová voda zbavovaná drobných tuhých 

častíc s abrazívnym účinkom, plávajúcich nečistôt a tukov. V ďalšom novo vybudovanom 

odľahčovacom objekte je odpadová voda odľahčená od dažďových vôd do obtokového potrubia ČOV 

vedeného do recipientu. Odpadové vody ďalej natekajú do rekonštruovanej existujúcej usadzovacej 

nádrže, v ktorej sedimentuje surový kal, ktorý je čerpaním dopravovaný do procesu anaeróbneho 

vyhnívania.  

Nasledovný návrh popisu aktivačného systému a separácie aktivačnej zmesi je pre uchádzačov 

odporúčaný. Uchádzač môže zmeniť alebo upraviť nižšie popísanú technologickú linku 

aktivačného systému a separácie aktivačnej zmesi (SO a prisluchajúce PS) v súlade 

s požiadavkami Objednávateľa, avšak z prevádzkových dôvodov musí byť min. dvojlinková.  

Objekty biologického čistenia pozostávajú z novej dvojlinky anaeróbných a regeneračných nádrží, 

denitrifikačných a nitrifikačných nádrží. Následne je odpadová vedená cez dve nové radiálne 

dosadzovacie nádrže a merný žľab na odtoku do recipientu. Aktivovaný kal z odpadovej vody sa 

separuje v dosadzovacích nádržiach a pomocou čerpacej stanice vratného kalu sa prečerpáva do 

regeneračných nádrží.  

Systém aktivácie vo svojej novo vybudovanej časti, musí byť realizovaný ako postupný tok s 

paralelnou dvojlinkou, nasledovanou dvojicou kruhových dosadzovacích nádrží. Odpadová voda po 

mechanickom predčistení priteká do anaeróbnych nádrží, ktoré budú miešané ponornými miešadlami. 

V jednej linke budú 3 komory anaeróbnych nádrží. Tu sa bude odpadová voda kontaktovať so zmesou 

aktivovaného kalu, ktorého menšou súčasťou bude i chemický kal zo simultánneho zrážania 

fosforečnanov. Vratný kal nateká do anaeróbnych nádrží z regeneračných nádrží. Odpadová voda 

s obsahom ľahkorozložiteľných organických látok sa kontaktuje v týchto nádržiach s aktivovaným 

kalom bez obsahu kyslíka a oxidovaných foriem dusíka. Aktivačná zmes prechádza z anaeróbnych 

nádrží do denitrifikačných nádrží, kde sa zmes aktivovaného kalu a odpadovej vody pritekajúcej 

z anaeróbnych nádrží kontaktuje s prúdom aktivačnej zmesi recirkulovanej z poslednej nitrifikačnej 

nádrže. Recirkulovaná zmes aktivovaného kalu z nitrifikačných nádrží privádza do denitrifikačných 

nádrží rozhodujúci podiel oxidovaných foriem dusíka (dusitany a dusičnany).  

V rámci jednej biologickej linky musí aktivačná zmes zo sekvencie denitrifikačných nádrží 

prechádzať do nitrifikačných nádrží, kde bude v oxických podmienkach prebiehať rozklad zvyšku 

organických látok a proces nitrifikácie amoniakálneho dusíka. Dodávku kyslíka do nitrifikačných 

nádrží musí zabezpečovať systém jemnobublinového prevzdušňovania, ktorý bude zmes aktivovaného 

kalu a odpadovej vody miešať a udržiavať vo vznose. 

Pre linku biologického čistenia odpadových vôd so zvýšeným biologickým odstraňovaním dusíka 

a fosforu sa požaduje návrh modifikácie procesu aktivácie s oddelenou regeneráciou vratného kalu. 

Pre stabilizáciu výkonu pri zvýšenom biologickom odstraňovaní fosforu z odpadovej vody sa musí 

inštalovať a uviesť do prevádzky taktiež stanica a dávkovacie zariadenia na simultánne chemické 

zrážanie fosforečnanov vo vyčistenej vode. Zhotoviteľ môže uvažovať aj s dávkovaním externého 

substrátu. 

V dvoch nových kruhových dosadzovacích nádržiach bude zmes kalu oddeľovaná procesom 

sedimentácie od biologicky vyčistenej vody. Odsadený a na dne čiastočne zahustený aktivovaný kal je 

zhrabovaný zhrabovacím mechanizmom ku stredu dosadzovacích nádrží do kalových priehlbní.  
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Čiastočne zahustený a v kalových priehlbniach akumulovaný kal odteká gravitačne do novo 

vybudovanej ČS vratného kalu.  

V čerpacej stanici sa bude vratný aktivovaný kal čerpať kalovými ponornými odstredivými čerpadlami 

do regeneračných nádrží kalu, odkiaľ bude gravitačne pretekať do zostavy anaeróbnych nádrží. 

Alternatívne musí mať prevádzkovateľ možnosť časť prietoku vratného kalu z regenerácie 

presmerovať priamo do denitrifikačných nádrží. 

Prebytočný aktivovaný kal, ktorý nie je využitý v aktivačnom procese musí byť odčerpávaný 

z dosadzovacích nádrží na rotačný zahusťovač, kde bude za pomoci dávkovania flokulantu 

predzahusťovaný. 

Linka kalového hospodárstva musí byť navrhnutá ako mezofilná anaeróbna stabilizácia čistiarenských 

kalov, kde sa požaduje do dvojice paralelných alebo v dvojstupňovom sériovom  zapojení vyhnívacích 

nádrží privádzať strojne predzahustený prebytočný a gravitačne zahustený primárny kal. Po 

anaeróbnej stabilizácii musí byť stabilizovaný kal uskladňovaný v uskladňovacej nádrži a pred 

odvodnením homogenizovaný v novej oceľovej homogenizačnej nádrži a následne strojne mechanicky 

odvodňovaný za podmienok kondiciovania organickým polymérnym flokulantom na dekantačnej 

odvodňovacej odstredivke. Požaduje sa, aby odvodnený kal bolo možné prechodne skladovať v krytej 

skládke odvodňovaného kalu. Odťahovaná kalová voda z uskladňovacej nádrže a kalová voda (fugát) 

z odvodňovania kalu musí byť akumulovaná a riadene odpúšťaná z novej nádrže na kalovú vodu do 

regeneračnej nádrže. Bioplyn s obsahom energeticky cenného metánu musí byť prechodne 

akumulovaný v membránovom suchom plynojeme a následne využívaný v kotloch na bioplyn, aby sa 

tepelná energia využila primárne na ohrev reaktorov a sekundárne na výrobu teplej úžitkovej vody.  

 

4.2.2 Stavebné objekty 

V rámci svojho návrhu je Zhotoviteľ povinný dodržať nižšie popísanú objektovú skladbu ČOV (SO aj 

PS), ktorá je v súlade so skladbou uvedenou vo zväzku 3 časť 1 kapitola 2. Zhotoviteľ musí využiť 

existujúce objekty ČOV a zároveň zabezpečiť demolácie a odstránenie stavebných objektov vrátane 

demontáže jestvujúcich zariadení a strojov podľa nižšie uvedenej špecifikácie sumarizovanej v tab. 4.2 

a 4.3. 

 

Tab.4.2. Zoznam existujúcich objektov ČOV Bánovce nad Bebravou, ktoré Objednávateľ požaduje 

využiť a ich záväzné geometrické a kapacitné údaje 

SO Názov objektu 
Pôvodný názov 

objektu 

Rozmery a kapacita objektu 

dĺžka/ 

priemer 
šírka 

konštrukčná 

 výška 

výška 

 plnenia 

účinný 

objem 

účinná 

plocha 

[m] [m] [m] [m] [m3] [m2] 

SO-06 

Dobudovanie 

usadzovacej 

nádrže 

Usadzovacia nádrž 15,00 - 3,25-3,65 
2,25-

2,65 
382,5 170,0 

SO-16 Vyhnívacia nádrž Vyhnívacia nádrž 9,93 - 13,16 7,75 600,0 77,4 

SO-17 
Uskladňovacia 

nádrž 

Uskladňovacia 

nádrž 
19,87 - 4,65 4,35 1348,2 309,9 

SO-14 

Budova kalového 

hospodárstva a 

kotolňa 

Strojovňa kalového 

hospodárstva 
21,95 6,45 - - - - 

SO-22 
Prevádzková 

budova 

Prevádzková 

budova a ČS 

surového kalu 

21,4 9,3 - - - - 

SO-20 

Plynojem a 

strojovňa 

plynojemu 

Mokrý plynojem 10,0 - 3,8 - 298,3 78,5 
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Tab.4.3 Zoznam existujúcich objektov ČOV, ktoré Objednávateľ požaduje zdemolovať 

Názov objektu 

Vírový lapač piesku, hrubé hrablice a melniace jemné hrablice 

Biofilter 

Čerpacia stanica pre biofilter 

Aktivačné kessenerové nádrže 

Dosadzovacia nádrž č.1 

Dosadzovacia nádrž č.2 

Merný objekt vyčistenej vody 

Časť kalových polí (v rozsahu podľa Predbežného technického návrhu uchádzača) 

Trafostanica 

 

SO-01 Lapač štrku 

Je to novonavrhovaný objekt, ktorý bude slúžiť na mechanické predčistenie odpadovej vody – 

separovanie štrku a hrubých nečistôt. Požaduje sa, aby lapač štrku a hrubé hrablice boli umiestnené 

v prítokovom žľabe zo železobetónu pred vstupnou čerpacou stanicou. V mieste lapača štrku musí byť 

priehlbeň opancierovaná oceľovým plechom. Zakladanie musí byť za pomoci štetovnicových stien. 

Betónové konštrukcie musia byť opatrené kryštalickou hydroizoláciou. Pri zakladaní bude nutné 

znižovať hladinu podzemnej vody. 

Na úrovni terénu sa požaduje vybudovanie spevnenej odvodnenej plochy s prístreškom pre osadenie 

kontajneru na uloženie vyťaženého štrku a hrubých nečistôt. 

 

SO-02 Akumulačná nádrž žumpových vôd 

Je to novonavrhovaný objekt. Do areálu ČOV budú zvážané fekálnymi vozidlami žumpové vody do 

akumulačnej nádrže žumpových vôd. Z tejto nádrže musia byť žumpové vody gravitačne odpúšťané 

do žľabu pred hrubé hrablice. 

Akumulačná nádrž žumpových vôd je novým objektom obdĺžnikového pôdorysu, pričom musí byť 

navrhnutá podľa požiadaviek technológie. Jedná sa o dvojkomorový podzemný objekt, skladajúci sa 

z príjmovej komory a armatúrnej šachty. Nadzemnú časť musí tvoriť miestnosť pre obsluhu.  

Podzemný objekt musí byť železobetónový z vodostavebného betónu, nadzemný objekt sa požaduje 

murovaný zo sedlovou strechou. Akumulačný objem nádrže musí byť min. 30 m3. Betónové 

konštrukcie musia byť opatrené hydroizolačným náterom na báze kryštalickej izolácie. Pri zakladaní 

bude Zhotoviteľ musieť znižovať hladinu podzemnej vody. 

 

SO-03 Vstupná čerpacia stanica 

Tento objekt musí byť navrhnutý tak, aby prečerpávané surové odpadové vody z úrovne prítokového 

žľabu boli čerpané na takú výškovú úroveň, aby následne pretekali celou ČOV bez ďalšieho čerpania. 

Požaduje sa vybudovať suchú podzemnú nádrž z vodostavebného železobetónu, kde budú umiestnené 

čerpadlá a pred objektom musí byť mokrá komora. Zastrešenie objektu musí zabezpečiť sedlová 

strecha. Nadzemnú časť musia tvoriť priestory pre rozvodňu, vstupu do suchej komory. Zakladanie, 

pokiaľ to bude nutné, musí byť za pomoci štetovnicových stien. Betónové konštrukcie musia byť 

opatrené hydroizolačným kryštalickým náterom. Pri zakladaní musí byť znižovaná hladina podzemnej 

vody 

 

SO-04 Hrubé predčistenie 

Je to novonavrhovaný objekt.Požaduje sa, aby za vstupnou čerpacou stanicou odpadové vody  natekali 

do objektu mechanického predčistenia, na ktorom budú odpadové vody zbavované zhrabkov a piesku. 

Prítokové potrubie sa rozdelí do dvoch kompaktných liniek, v ktorých sú integrované jemné hrablice 

strojne stierané a prevzdušňovaný lapač piesku a tukov. Vedľa hrablíc musí byť odsadená odvodnená 

plocha pre manipuláciu s kontajnerom na vypraté zhrabky a so separátorom piesku. Všetky tieto 

zariadenia musia byť umiestnené na betónovej ploche s odvodnením. Nad novo inštalovaným 

strojným zariadením musí byť oceľový prístrešok, ktorý bude chránený bočnou stenou v smere 

prevládajúcich vetrov.  
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SO-05 Odľahčovací objekt za hrubým predčistením 

Odľahčovací objekt za hrubým prečistením je nový stavebný objekt. Úlohou odľahčovacieho objektu 

je prepustiť na biologický stupeň prietok Qmax,bio v súlade s čl. 4.7 STN 75 6401. Ostatné vody musia 

byť odvedené odľahčovacím potrubím do recipientu so zaústením do obtokového potrubia ČOV DN 

1200. Za odľahčovacím objektom musí byť vybudovaný nový merný objekt na meranie prietoku 

odľahčených vôd. Ten je spolu s odľahčovacím potrubím predmetom stavebných prác v SO 24. 

Odľahčovací objekt musí byť železobetónový žľab z vodostavebného betónu z bočnou nastaviteľnou 

nerezovou priepadovou hranou. Železobetónové konštrukcie musia byť opatrené kryštalickým 

hydroizolačným náterom. Súčasťou odľahčovacieho objektu musí byť potrubné prepojenie na 

jestvujúcu vtokovú šachtu do usadzovacej nádrže. Potrubné prepojenie na prítoku do usadzovacej 

nádrže musí byť stavebne vyhotovené tak, aby bolo možné osadiť do tejto časti uzáver  

 

SO-06 Mechanické čistenie 

Jedná sa o jestvujúci stavebný objekt. V usadzovacej nádrži sedimentuje surový kal, ktorý je čerpaním 

dopravovaný do procesu anaeróbneho vyhnívania. Usadzovacia nádrž je kruhová monolitická 

železobetónová otvorená nádrž z vodostavebného betónu V strede nádrže je zvislé prítokové potrubie 

a kruhová kalová priehlbeň. Objekt usadzovacej nádrže musí  naďalej slúžiť pôvodnému účelu. Musí 

byť prevedená celková rekonštrukcia objektu, stien a koruny nádrže. Zároveň budú musieť byť 

prevedené všetky stavebné úpravy súvisiace s výmenou technologického zariadenia. Koruna 

usadzovacej nádrže musí byť nadbetónovaná, aby bolo možné zvýšiť v tejto nádrži hladinu vody, 

z dôvodu gravitačného prietoku odpadovej vody až do recipientu. Výška hladiny v usadzovacej nádrži 

po dobudovaní musí zabezpečiť gravitačný prietok, pričom zároveň nebude dochádzať k vzdúvaniu 

hladiny v dosadzovacích nádržiach, ani v novom mernom žľabe na odtoku vplyvom vysokých stavov 

v recipiente, ako je tomu v súčasnosti. Vodotesnosť nádrže musí byť realizovaná kombináciou 

injektáže, reprofiláciou výstuže a celoplošným náterom na báze kryštalickej izolácie stien a dna 

nádrže. Pre akumuláciu odťahu plávajúcich nečistôt pomocou čerpadla musí byť pri usadzovcej nádrži 

vybudovaná dvojkomora. Požaduje sa ju vybudovať ako podzemný objekt vyhotovený zo 

železobetónovej konštrukcie s deliacou priečkou s otvorom pri dne pre zahustenie odťahovaných 

plávajúcich nečistôt a s možnosťou odpúšťania odsadenej vody do vnútroareálovej kanalizácie. 

Spôsob odťahovania akumulovaných plávajúcich látok musí byť riešený tak, aby sa eliminovala 

možnosť kultivácie prípadných biologických pien v rámci ČOV. 

 

Zhotoviteľ môže navrhnúť aj inú konfiguráciu linky biologického čistenia a separácie aktivačnej 

zmesi (SO 07 a SO 08) v súlade s požiadavkami Objednávateľa, avšak z prevádzkových dôvodov 

musí byť min. dvojlinková. 

 

SO-07 Biologické čistenie 

 

Anaeróbne nádrže a regeneračné nádrže kalu 

Jedná sa o novonavrhovaný stavebný objekt. Anaeróbne nádrže a regeneračné nádrže kalu sú 

reaktorové objemy, v ktorých prebiehajú procesy biologického stupňa čistenia. Musí ísť o zapustenú 

železobetónovú nádrž z vodostavebného betónu delenú na dve linky. Vnútornými priečkami musí byť 

jedna linka rozdelená na jednu nádrž regenerácie kalu a na tri sekcie anaeróbnej nádrže. Súčasťou 

stavebného objektu musí byť aj rozdeľovací objekt s priepadovou hranou s dokonalým prepadom, 

ktorým sa zabezpečí rovnomerné rozdelenie odpadovej vody na 2 linky. V prípade potreby, požaduje 

sa zakladanie za pomoci štetovnicových stien. Betónové konštrukcie musia byť opatrené 

hydroizolačným kryštalickým náterom. Pri zakladaní musí Zhotoviteľ znižovať hladinu podzemnej 

vody. Súčasťou nádrží musia byť aj pochôdzne lávky a plošiny pre obsluhu.  

 

Denitrifikačné a nitrifikačné nádrže 

Jedná sa o novonavrhovaný stavebný objekt. Denitrifikačné a nitrifikačné nádrže sú reaktorové 

objemy, v ktorých prebiehajú procesy biologického stupňa čistenia so zameraním na odstraňovanie 

nutrientov (Nc). Musí ísť o zapustenú železobetónovú nádrž z vodostavebného betónu delenú na dve 

linky. Vnútornými priečkami musí byť jedna linka rozdelená na dve sekcie denitrifikačnej nádrže a  na 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita B: ČOV 74 

jednu nitrifikačnú nádrž. Betónové konštrukcie musia byť opatrené hydroizolačným kryštalickým 

náterom. Pri zakladaní musí Zhotoviteľ znižovať hladinu podzemnej vody. Súčasťou nádrží musia byť 

aj pochôdzne lávky a plošiny pre obsluhu. 

 

SO-08 Separácia aktivovaného kalu 

Jedná sa o novonavrhovaný stavebný objekt. Na odseparovanie vyčistenej vody od aktivovaného kalu 

musia slúžiť dve hlboké radiálne dosadzovacie nádrže s požadovanou hĺbkou pri obvode nádrže min. 4 

m.  

Musí ísť o kruhové monolitické železobetónové otvorené nádrže z vodostavebného betónu V strede 

nádrže musí byť zvislé prítokové potrubie a kruhová kalová priehlbeň. Na kraji nádrže sa musí 

vybudovať obvodový železobetónový odtokový žľab s nerezovou nastaviteľnou pilovitou priepadovou 

hranou a nornou stenou. Stredový stĺp nádrže musí byť taktiež zo železobetónovej konštrukcie a bude 

uspôsobený pre osadenie disipačného a flokulačného valca. Súčasťou objektu musí byť aj rozdeľovací 

objekt pred dosadzovacími nádržami, ktorý cez nerezovú priepadovú hranu s dokonalým prepadom 

zabezpečí dostatočné presné rozdelenie pritekajúcej aktivačnej zmesi na dve dosadzovacie nádrže. 

V prípade potreby, zakladanie musí byť za pomoci štetovnicových stien. Betónové konštrukcie budú 

musieť byť opatrené hydroizolačným kryštalickým náterom. Pri zakladaní Zhotoviteľ musí znižovať 

hladinu podzemnej vody. Pre akumuláciu odťahu plávajúcich nečistôt pomocou čerpadla (s 

alternatívnym čerpaním do flokulačného valca a do dvojkomory) musí byť pri dosadzovacích 

nádržiach vybudovaná dvojkomora. Musí ísť o podzemný objekt vyhotovený zo železobetónovej 

konštrukcie s deliacou priečkou s otvorom pri dne pre zahustenie odťahovaných plávajúcich nečistôt 

a s možnosťou odpúšťania odsadenej vody do vnútroareálovej kanalizácie. Spôsob odťahovania 

akumulovaných plávajúcich látok musí byť riešený tak, aby sa eliminovala možnosť kultivácie 

prípadných biologických pien v rámci ČOV. 

 

SO-09 Dúchareň 

Jedná sa novonavrhovaný objekt v areáli ČOV pre novú časť biologickej linky. Objekt dúcharne sa 

musí navrhnúť ako nadzemný jednopodlažný murovaný objekt z akusticky izolačných tehál so 

zastropením a sedlovou strechou s min. počtom otvorov z dôvodu eliminácie hluku z dúchadiel. 

Objekt musí byť vybavený svetelnou elektroinštaláciou a vzduchotechnikou. Vnútornou priečkou musí 

byť rozdelený na strojovňu a elektrorozvodňu.  

 

SO-10 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu 

Jedná sa o novonavrhovaný objekt v areáli ČOV. Pre zabezpečenie chodu procesov biologického 

čistenia je potrebné recyklovať vratný kal. Na udržiavanie požadovanej koncentrácie sušiny v kale sa 

musí v pravidelných intervaloch odťahovať z procesu prebytočný kal a prečerpávať na linku 

mechanického zahustenia prebytočného kalu. Toto musí byť zabezpečené v objekte čerpacej stanice 

vratného a prebytočného kalu. 

Musí ísť o  podzemný monolitický železobetónový objekt. Musí byť rozdelený na tri časti: mokrá 

čerpacia komora vratného kalu, suchá armatúrna komora a mokrá akumulačná komora plávajúcich 

nečistôt. Mokrá čerpacia komora musí byť rozdelená priečkou na dve časti. Všetky komory musia byť 

zakryté monolitickým stropom. V prípade potreby, zakladanie musí byť za pomoci štetovnicových 

stien. Betónové konštrukcie budú musieť byť opatrené hydroizolačným kryštalickým náterom. Pri 

zakladaní Zhotoviteľ musí znižovať hladinu podzemnej vody. V ČS sa požaduje navrhnúť osvetlenie 

a vzduchotechniku. 

 

SO-11 Merný objekt vyčistenej vody 

Jedná sa o novonavrhovaný stavebný objekt. Úlohou merného objektu je merať okamžitý prietok 

a celkové množstvo vyčistenej vody, ktorá bude vypúšťaná do recipientu. Merný objekt musí byť 

železobetónový žľab z vodostavebného betónu v ktorom bude umiestnená vostavba nerezového 

merného Parshallového žľabu, čo je súčasťou tejto stavebnej dodávky. Okolo merného objektu musí 

byť zábradlie a prístup k mernému profilu je po rebríku. 
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SO-12 Dávkovanie síranu železitého 

Jedná sa o novonavrhovaný stavebný objekt. Tento objekt musí byť umiestnený na železobetónovom 

monolitickom základe pri aktivačných nádržiach. Samotná nádrž je technologická dodávka. 

Pre skladovanie roztoku síranu železitého sa požaduje chemické hospodárstvo vybaviť dvojplášťovým 

zásobníkom, ktorý bude inštalovaný vo vonkajšom prostredí. Objem zásobnej nádrže chemicky 

účinného činidla musí byť navrhnutý pre potreby min. 60 dní prevádzky. Pre uvedený zásobník síranu 

železitého sa musí vybudovať nový betónový základ s príslušnými stavebnými úpravami pred únikom 

tejto žieraviny do okolitého prostredia. Betónová konštrukcia musí byť ochránená náterom proti 

účinkom náhodného vyliatia tejto žieraviny. Odvodnenie tohto SO musí byť zabezpečené do 

vnútroareálovej kanalizácie. Taktiež tu musí byť privedený rozvod úžitkovej vody potrebný pre oplach 

žieraviny. 

 

SO-13 Budova kalového hospodárstva a kotolňa  

Jedná sa o jestvujúci stavebný objekt. V jestvujúcej budove kalového hospodárstva a kotolne musí byť 

vymenené technologické zariadenie aj s technologickými rozvodmi za nové.  

V objekte budú musieť byť vykonané stavebné úpravy súvisiace s výmenou technologického 

zariadenia. Objekt po rekonštrukcii musí slúžiť pôvodnému účelu. Okrem toho budú musieť byť 

vykonané práce, ktoré slúžia pre zlepšenie funkčnosti celého objektu. Ide najmä o výmenu okien 

a dverí, vyspravenie fasády a strechy objektu. 

 

SO-14 Vyhnívacia nádrž č.1  

Jedná sa o jestvujúci objekt v areáli ČOV. V existujúcej vyhnívacej nádrži musí byť vymenené celé 

technologické zariadenie aj s technologickými rozvodmi za nové. Požaduje sa zabezpečiť rozsah 

stavebných úprav, ktoré súvisia s výmenou technologického zariadenia. Ďalej musí byť nádrž 

zrekonštruovaná po stavebnej stránke, podľa požiadaviek technológie prevádzky, vodotesnosť 

a plynotesntosť nádrže musí byť zabezpečená aplikáciou špeciálnych náterov predovšetkým na báze 

kryštalickej izolácie. Skúšky vodotesnosti a plynotesnosti vyhnívacích nádrží musia byť vykonané ešte 

pred vlastnostnou inštaláciou novej technológie.Nádrž musí byť staticky zabezpečená dodatočným 

predpínaním nádže. Nádrž sa musí zatepliť, aby sa v nej dala udržiavať teplota na úrovni 39-40 ºC 

vrátane vyhotovenia vonkajšieho opláštenia z hliníkových plechov.  

 

SO-15 Vyhnívacia nádrž č.2  

Jedná sa novobudovaný objekt v areáli ČOV. Pre rozšírenie kapacity a intenzifikáciu procesu 

mezofilnej anaeróbnej stabilizácie kalu musí byť vybudovaná nová vyhnívacia nádrž s potrebným 

objemom.. Umiestnená musí byť zrkadlovo voči jestvujúcej nádrži.  

Nová vyhnívacia nádrž musí byť kruhového pôdorysu, monolitická, železobetónová z vodostavebného 

betónu, osadená na kruhovej základovej doske z vodostavebného betónu. Nádrž musí byť zateplená, 

aby sa dala udržiavať teplota vyhnívaného kalu na úrovni 39-40oC vrátane vyhotovenia vonkajšieho 

opláštenia z hliníkových plechov. Nádrž musí byť vodotesná aj plynotesná. 

 

SO-16 Uskladňovacia nádrž  

Jedná sa o jestvujúci objekt v areáli ČOV. V uskladňovacej nádrži musí byť vymenené celé 

technologické zariadenie aj s technologickými rozvodmi za nové. Stavebné úpravy tohto objektu 

musia zahŕňať práce, ktoré sú podmienené výmenou technologického zariadenia. Ďalej musí byť 

objekt zrekonštruovaný po stavebnej stránke, podľa požiadaviek technológie prevádzky, vodotesnosť 

nádrže musí byť zabezpečená aplikáciou špeciálneho náteru a reprofiláciou armatúry na báze 

kryštalickej izolácie. Nádrž sa musí zatepliť a vyhotoviť nové vonkajšie opláštenie z hliníkových 

plechov 

 

SO-17 Budova zahustenia a odvodnenia kalu 

Jedná sa o novobudovaný objekt v areáli ČOV. V strojovni musí byť zabezpečený proces 

mechanického odvodnenia anaeróbne stabilizovaného kalu a mechanického predzahusťovania 

prebytočného kalu. 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita B: ČOV 76 

Budova zahustenia a odvodnenia kalu musí byť realizovaná ako jednopodlažný nepodpivničený 

objekt. Objekt bude murovaný z tradičných murovacích materiálov. Vnútornou prečkou musí byť 

rozdelený na strojovňu a sklad flokulantu. Strecha musí byť sedlová. 

Vedľa budovy zahustenia a odvodnenia kalu musí byť umiestnená akumulačná nádrž kalovej vody. 

Musí ísť o zapustenú železobetónovú nádrž z vodostavebného betónu. Železobetónová konštrukcia 

nádrže musí byť opatrená hydroizolačným kryštalickým náterom. V budove odvodnenia a zahustenia 

kalu sa požaduje zabezpečiť zdravotechniku, vzduchotechniku, ústredné vykurovanie vykurovacou 

vodou a svetelnú elektroinštaláciu. Súčasťou tohto stavebného objektu musí byť vybudovanie novej 

oceľovej homogenizačnej nádrže kalov vystrojenej miešadlom s potrebným vybavením a prepojmi 

medzi vyhnívacími nádržami resp. uskladňovacou nádržou a odvodňovacou linkou. Jej objem musí 

zodpovedať min. jedňodnovej zásobe kalu na odvodnenie. 

 

SO-18 Krytá skládka kalu 

Jedná sa novobudovaný objekt v areáli ČOV. Objekt krytej skládky kalu musí nadväzovať na budovu 

zahustenia a odvodnenia kalu a musí slúžiť na skladovanie a manipuláciu s mechanicky odvodneným 

anaeróbne stabilizovaným kalom. 

Plocha resp. objem novej krytej skládky kalu pre uskladnenie kalu musí byť navrhnutý pre akumuláciu 

min. 30 dennej produkcie odvodneného kalu. Technicky musí byť skládka riešená ako ľahký oceľový 

prístrešok, obvodové steny musia byť železobetónové, tak aby kal mohol byť vrstvený po obvode min. 

do výšky 1,8m. Prístrešok z ocelovej konštrukcie musí svojou svetlovou výškou zohľadňovať strojové 

zariadenie Objednávateľa na manipuláciu s kalom.. 

 

SO-19 Plynojem a strojovňa plynojemu  

Prebytočný bioplyn, ktorý sa vyvíja v priebehu mezofilnej anaeróbnej stabilizácie kalu vo vyhnívacích 

reaktoroch, sa bude akumulovať v novom v suchom membránovom plynojeme, pričom pôvodný 

plynojem sa demontuje. Stavebnou dodávkou plynojemu musí byť aj nová kruhová základová 

betónová doska. 

Súčasťou plynojemu musí byť existujúca strojovňa plynojemu. Strojovňa má podzemnú a nadzemnú 

časť. Podzemnú časť tvorí železobetónová vaňa a nadzemná časť je murovaná z tradičných materiálov 

so zastrešením. V objekte musí byť vymenené celé technologické zariadenie.  

Na nový základ bude osadený dvojmembránový plynojem a vymenené všetky potrubia a armatúry. 

Požadované hlavné stavebné úpravy strojovne sú podmienené výmenou technologického zariadenia. 

Ďalej v strojovni musí byť objekt zrekonštruovaný po stavebnej stránke, t.j. výmena okien a dverí, 

vyspravenie fasády a oprava/výmena strechy, aby sa chránilo novo inštalované zariadenie. Strojovňa 

plynojemu musí byť zrekonštruovaná tak, aby jeho vzduchotechnika bola schopná zabezpečiť 

havarijnú výmenu vzduchu min. 10 x za hodinu. Všetky strojové časti stavebnej časti musia byť 

v nevýbušnom vyhotovení. 

 

SO-20 Horák zbytkového plynu 

Jedná sa novonavrhovaný objekt v areáli ČOV. Bioplyn, ktorý sa nestačí akumulovať v plynojeme, ani 

spáliť v kotolni sa požaduje spáliť v horáku zbytkového plynu. 

Horáky plynu sú dodávkou technológie. Súčasťou stavebnej dodávky musí byť základ pre osadenie 

horákov a úprava plochy okolo horákov. Základ pre horáky musí byť z betónu, úprava plochy okolo 

horákov musí byť z betónovej dlažby. K horákom musí byť zabezpečený prístup po chodníku.  

 

SO-21 Prevádzková budova (velín, dielne, rozvodňa, čerpacia stanica primárneho kalu)  

Jestvujúca prevádzková budova je jednopodlažná budova s podzemnými priestormi, ktorá musí byť 

celá rekonštruovaná po stavebnej stránke. Navrhované stavebné úpravy súvisia predovšetkým 

s požiadavkami technológie a ďalším užívaním budovy. V rámci rekonštrukcie musí byť osadená aj 

nová sedlová strecha. 

V podzemných priestoroch je umiestnená čerpacia stanica, z ktorej bude využívaná len čerpacia 

stanica primárneho surového kalu. Mokrá akumulačná komora surového kalu musí byť vybavená 

zónovými odbermi kalovej vody, čím bude táto nádrž slúžiť zároveň ako zahusťovacia nádrž surového 
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kalu. V nepoužívanej časti akumulačnej komory splaškových vôd musí byť vybudovaná odtoková 

šachta kalovej vody. 

V rámci tohto objektu sa požaduje vybudovanie novej sedlovej strechy, vyspravia sa jestvujúce 

omietky, vymenia okná, podlahoviny, zrealizujú sa úpravy v profesiách ako sú zdravotechnika, 

vzduchotechnika, svetelná elektroinštalácia a ústredné vykurovanie, a to hlavne z dôvodu umiestnenia 

velína v tejto budove. Dobudovanie budovy musí byť vyhotovené tak, aby bola skolaudovateľná 

v zmysle požiadaviek BoZP a RÚVZ. 

 

SO-22 Trafostanica  

Jedná sa o jestvujúci objekt v areáli ČOV. Celkový inštalovaný výkon po rekonštrukcii a rozšírení 

ČOV bude väčší ako je výkon jestvujúcej trafostanice, z tohto dôvodu sa požaduje jestvujúcu 

trafostanicu nahradiť novou kioskovou trafostanicou, tá je dodávkou technológie..  

Stavebné úpravy tohto objektu musia pozostávať zo zemných prác, z výkopov, zhutnenia podložia 

a uzemnenia kioskovej trafostanice, ktorá je predmetom technologickej dodávky.  

 

SO-23 Prepojovacie potrubia 

Predmetom tohto stavebného objektu je riešenie nových prepojovacích potrubí a žľabov medzi 

jednotlivými technologickými jednotkami ČOV a rekonštrukcia jestvujúcich potrubí v prípade, že je to 

nutné (napr. zmena dimenzie (potrubie)/priečneho profilu (žľab) prípadne sklonu z hľadiska potreby 

zvýšenia jeho kapacity). Sú to predovšetkým rozvody odpadovej vody a obtoku ČOV, aktivačnej 

zmesi, vyčistenej vody, kalov, kalovej vody, plávajúcich nečistôt, tlakového vzduchu, zemného plynu, 

bioplynu, chemických činidiel, vnútroareálovej kanalizácie, rozvodu pitnej vody a rozvodu úžitkovej 

vody a ostatných technologických médií.  

Rozvody jednotlivých médií sa musia napojiť na príslušné potrubia vyvedené cca 0,5 m za stavebné 

objekty, ktoré budú osadené už pri betonáži jednotlivých objektov. Prepojovacie potrubia sa musia 

navrhovať v súlade s kap.1.2 tohto zväzku súťažných podkladov. V rámci tohto stavebného objektu 

musí Zhotoviteľ kalkulovať aj s možnými prekládkami jestvujúcich vnútroareálových inžinierskych 

sietí v prípade, že budú v kolízii s novo budovanými objektmi. 

V rámci realizácie stavebných prác je povinnosťou Zhotoviteľa oceniť aj práce na vybudovaní 

sútokovej komory Š1 do ktorej sa napojí škrtiaca stoka DN 500 privádzajúca odpadové vody z OK1A 

a zberač CH o DN 400, PP. Dno sútokovej komory Š1 musí byť realizované tak, aby bolo možné 

napojiť zberač CH, ktorý bude na kóte 194,65 m.n.m a škrtiaciu stoku z OK1A, ktorá bude na kóte 

194,78 m.n.m. Situatívne umiestnenie sútokovej komory Š1 musí byť v súlade so situáciou 

novonavrhovanej ČOV (viď zväzok 5). Sútoková komora musí byť vyhotovená z vodostavebného 

betónu. 

Povinnosťou Zhotoviteľa v rámci tohto stavebného objektu je zabezpečenie a ocenenie prekládky 

potrubia zemného plynu o profile DN 110, materiálu PE, ktorý v súčasnosti je trasovaný v mieste 

budúcej novovybudovanej vyhnívacej nádrže. V blízkosti tohto potrubia sa navyše nachádza aj 

potrubie bioplynu, ktoré odvádza bioplyn z vyhnívacej nádrže do strojovne plynojemu. Situácia 

skutočného vyhotovenia rozvodu zemného plynu v areáli ČOV je vo zväzku 5 týchto súťažných 

podkladov. 

Súčasťou tohto stavebného objektu musí byť aj vybudovanie merného objektu s vostavbou merného 

žľabu (pre odľahčované dažďové  vody) a vybudovanie šachty na existujúcom obtoku DN 1200 ČOV, 

do ktorej budú zaústené odľahčované dažďové vody za hrubým predčistením. 

 

SO-24 Vonkajšie kabelové trasy  

Vonkajšie kabelové trasy musia zabezpečiť stavebné objekty pre vedenie technologických káblov 

v chráničkách a energokanáloch vrátane šácht, ktorých vyhotovenie musí vyhovovať požiadavkám 

krytia príslušného IP. Vzhľadom na to, že je navrhovaná nová trafostanica a hlavný rozvádzač a sú 

v priestore jestvujúcich objektov, tieto kábelové trasy musia obsiahnúť všetky objekty ČOV t.j. nové 

aj jestvujúce.  
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SO-25 Vonkajšie osvetlenie 

Vonkajšie osvetlenie musí byť riešené parkovými  vybojkovými svietidlami ST50/150W osadenými 

na oceľových pozinkovaných osvetľovacích stožiaroch STK 60/60/3p. Tieto musia byť rozmiestnené 

do jednostrannej osvetľovacej sústavy vo vzdialenosti cca 20-25 m. 

Ovládanie osvetlenia musí byť riešené automaticky za pomoci fotoodporu, ktorý sa osadí na opláštení 

objektu a zabezpečí sa k nemu prístup svetla cez presklenný priezor. Vzhľadom na to, že jestvujúce  

osvetlenie – kabelový rozvod nespĺňa STN, musí sa zrealizovať nové osvetlenie v celom areáli.  

 

SO-26 Komunikácie a spevnené plochy 

Jestvujúce účelové komunikácie musia tvoriť systém obslužných  komunikácií pre dopravnú obsluhu 

jednotlivých zariadení. Zhotoviteľ pri návrhu musí predpokladať prevádzku ťažkých vozidiel 

cisternových, a/alebo vozidiel s veľkokapacitnými kontajnermi. Zrážková voda musí byť zvedená 

v prevažnej miere na zelené plochy k vsiaknutiu. K novovybudovaným objektom budú musieť byť 

vybudované nové komunikácie podľa potreby na obsluhu týchto objektov. Komunikácie musia byť 

navrhované min. šírky 4,0 m.  

Povrch pojazdných spevnených plôch musí byť betónový. Prístup ku vstupom do objektu a pešia 

komunikácia v rámci areálu ČOV musí byť zaistená pomocou chodníkov z betónovej dlažby, alebo 

monolitických betónových plôch. Podľa potreby na obsluhu týchto objektov musia byť vybudované 

nové spevnené plochy a chodníky. Novonavrhované komunikácie a spevnené plochy musia byť so 

živičným krytom. Poškodené oplotenie v rámci výstavby musí byť nahradené novým a opatrené 

ostnatným drôtom. Chodníky i komunikácie musia byť ohraničené vhodnými obrubníkmi. Vonkajšie 

spevnené plochy pre kontajnery na odpady (napr. zhrabky, vypratý piesok a pod.) musia byť 

prestrešené ľahkou konštrukciou a odvodnené. 

 

SO-27 Demolácie objektov a dočasné prepojenia 

Tento stavebný objekt musí riešiť demoláciu jestvujúcich objektov, sietí a provizórne potrubné 

prepojenia a el. prepojenia počas výstavby. Demolácie objektov sa musia realizovať pre uvoľnenie 

staveniska novonavrhovaných objektov. Časť demolácii z bezpečnostného hľadiska musí prebiehať až 

po ukončení stavby z dôvodu odstránenia nepotrebných konštrukcií. Postupne musia byť demolované 

nasledovné objekty v súlade s tab.4.3:  

-lapač piesku a hrubé hrablice s meľniacimi hrablicami 

-biofilter 

-čerpacia stanica pre biofilter 

-aktivačné kessenerové nádrže 

-dosadzovacie nádrže č1 a č2 

-merný objekt na odtoku vyčistenej vody 

-mokrý plynojem 

-časť kalových polí 

- takmer všetky inžinierske siete 

- časť komunikácii a spevnených plôch. 

 

Pred rekonštrukciou jednotlivých objektov a demoláciou sa požaduje demontovať existujúce 

technologické zariadenie a technologické rozvody (súčasť technologickej dodávky). Predmetom tohto 

objektu musí byť aj zrealizovanie provizórných/dočasných potrubných prepojení, zabezpečenia 

príslušnej čerpacej techniky, dočasných kábelových prepojení a napojenie objektov na el. energiu, čo 

je nevyhnutné pre kontinuálne zabezpečenie čistenia odpadových vôd počas výstavby s min. vplyvom 

na prevádzku ČOV počas jej rekonštrukcie. 

Povinnosťou Zhotoviteľa je zabezpečiť odvoz a nakladanie so vzniknutým odpadom vrátane jeho 

zneškodnenia v súlade s platnou legislatívou. 
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4.2.3 Prevádzkové súbory 

PS-01  Vstupná čerpacia stanica a hrubé predčistenie 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- lapač štrku  

- hrubé hrablice 

- vstupnú čerpaciu stanicu odpadových vôd 

- príjem žumpových vôd 

- kompaktné zariadenie s jemnými hrablicami/sitami a lapačom piesku a tukov 

 

Od sútokovej komory Š1 budú privádzané všetky odpadové vody na ČOV. Medzi touto komorou a 

prítokom do vstupnej čerpacej stanice bude inštalovaný nový objekt lapača štrku a hrubých strojne 

stieraných hrablíc za účelom zachytávania hrubých nečistôt. Zachytený štrk sa pomocou drapáka ťaží 

do kontajnera. Z dôvodu zabezpečenia gravitačného prietoku celou čistiarňou sa odpadové vody 

čerpajú do novobudovaného kompaktného zariadenia s jemnými hrablicami a s lapačom piesku. 

Vstupná čerpacia stanica je novým objektom, ktorá je pozostáva z mokrej sacej komory a zo suchej 

komory. 

Čerpadlá sa musia spínať od hladín v mokrej čerpacej komore, chod čerpadiel musí byť riadený 

frekvenčnými meničmi na konštantnú hladinu v sacej čerpacej komore. Pre montáž a demontáž 

čerpadiel musí slúžiť žeriav s ručným pojazdom a zdvihom. Jednotlivé výtlaky všetkých čerpadiel 

musia byť zaústené do dvoch nových výtlačných potrubí vedených do 2 liniek kompaktných zariadení 

hrablíc a lapačov piesku. Na týchto výtlačných potrubiach musia byť osadené indukčné prietokomery, 

ktoré musia merať prietok odpadovej vody na prítoku do ČOV. 

Výkon čerpadiel musí byť navrhnutý tak, aby min. čerpadlá pre bezdažďové vody boli nadimenzované 

so zabudovanou rezervou. 

Pre príjem žumpových vôd musí slúžiť stanica, pozostávajúca z akumulačnej betónovej komory, 

osadenej technologickým zariadením pre automatickú registráciu a fakturáciu vypúšťaného množstva 

žumpových vôd. Z nádrže musia tieto vody byť riadene gravitačne vypúšťané pred hrubé hrablice. 

Zo vstupnej čerpacej stanice sú odpadové vody privádzané do dvoch novonavrhovaných kompaktných 

zariadení jemných hrablíc/rotačných sít a lapača piesku a tukov. V zariadení musia byť inštalované 

nové jemné strojne stierané hrablice/rotačné sitá s veľkosťou medzier max. 6 mm pre zriedené 

odpadové vody. V prípade inštalácie ponorených membránových modulov, v rámci separácie 

aktivačnej zmesi, je Zhotoviteľ povinný postupovať pri návrhu jemných hrablíc/rotačných sít v súlade 

s požiadavkami Objednávateľa. Zachytené zhrabky na jemných hrabliciach musia byť stierané 

a následne dopravníkom transportované do práčky zhrabkov a lisu a odtiaľ dopravované do 

kontajnera. Tieto technologické operácie zabezpečujú redukciu fekálii a redukciu celkového množstva 

vylisovaných zhrabkov. Takto upravené zhrabky musia vypadávať priamo do kontajnera.  

Z hrablíc odpadové vody natekajú do kombinovaného prevzdušňovaného lapača piesku a tukov 

(plávajúcich látok). Zachytený piesok na dne zariadenia musí byť závitovkovým dopravníkom 

vyberaný do spoločného dopravníka pre obe kompaktné zariadenia, ktorým musí byť vedený do 

separátora piesku a po jeho premytí musí byť piesok dopravovaný do kontajnera. Prevzdušňovanie 

zariadenia kombinovaného lapača piesku musí byť zabezpečené samostatným dúchadlom pre každú 

linku. Zachytené plávajúce tuky musia byť stieramé pojazdovým mostom. 

Jednotlivé kompaktné zariadenia sa musia dať odstaviť z prevádzky elektrouzávermi na prítoku 

a odtoku. Zariadenia musia byť umiestnené pod prístreškom. 

Mechanicky predčistená voda musí gravitačne odtekať do novobudovaného odľahčovacieho objektu, 

ktorý zabezpečuje odľahčenie dažďových vôd. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Lapač štrku 

Hrubé hrablice s max. medzerovitosťou 50mm 

Dopravník pre hrubé zhrabky do kontajnera 

Podvozok pod kontajner, nosnosť 8500 kg s elektopohonom 

Stavidlá pre odstavenie lapača štrku a čerpacej stanice na prítoku 

Čerpadlá pre  bezdažďové a dažďové vody, 4+1 
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Elektrouzávery na saní a výtlaku čerpadiel 

Čerpadlo  priesakov 

Miešadlo nádrže žumpových vôd 

Automatická stanica pre príjem žumpových vôd s ich registráciou a meraním 

Kontajnery s odvodnením pre lapač štrku a zhrabky z hrubých hrablíc, 2+1 

Kontajnery pre lapač piesku a zhrabky z jemných hrablíc, 2+2 

Podvozok pod kontajner, nosnosť 8 500 kg s elektopohonom 

Žeriav pre čerpaciu stanicu, nosnosť min. 3 200 kg 

Hrablice+ lapač piesku v kompaktnom vyhotovení, zateplený 

Dopravník pre zhrabky z jemných hrablíc do lisu a pračky zhrabkov z obidvoch kompaktných 

zariadení 

Práčka zhrabkov so závitovkovým lisom na zhrabky s dopravníkom do kontajnera 

Dopravník pre vyťažený piesok do separátora piesku z obidvoch kompaktných zariadení 

Separátor piesku s príslušenstvom a dopravníkom do kontajnera 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr 

 

PS-02 Mechanické čistenie 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- usadzovaciu nádrž 

- nádrž plávajúcich nečistôt 

- čerpaciu stanicu primárneho kalu 

 

Odpadová voda po hrubom predčistení priteká do jestvujúcej kruhovej usadzovacej nádrže, ktorá musí 

byť stavebne i technologicky kompletne rekonštruovaná. Jestvujúce technologické zariadenie tejto 

nádrže musí byť vymenené za nové. Usadzovacia nádrž musí byť vybavená novým pojazdným 

mostom. Pohybom mosta sa zhrabuje surový kal sedimentujúci na dne nádrže do kalovej priehlbne a 

stierajú sa plávajúce látky pri hladine do akumulačnej dvojkomory plávajúcich nečistôt. Spôsob 

odťahovania akumulovaných plávajúcich látok musí byť riešený tak, aby sa eliminovala možnosť 

kultivácie prípadných biologických pien v rámci ČOV. Mechanicky vyčistená odpadová voda prepadá 

do obvodového odtokového žľabu, z ktorého sa privádza odpadová voda do anaeróbnej nádrže.  

Keďže musí byť koruna nádrže zvýšená, aby odpadová voda pretekala do recipientu gravitačne, nádrž 

po rekonštrukcii musí byť vybavená novým železobetónovým odtokovým žľabom (dodávka SO) 

s nastaviteľnou priepadovou hranou s nornou stenou, pojazdovým mostom so stieraním dna a hladiny, 

s núteným odťahom plávajúcich nečistôt do zbernej dvojkomory,  s novým prítokovým potrubím (iba 

v samotnej nádrži) a s novým ukludňovacím prítokovým valcom s rozdelením prietoku do nádrže 

Súčasťou dodávky PS musí byť aj nová elektroinštalácia. 

Surový kal, ktorý sa akumuluje v kalovej priehlbni v strede usadzovacej nádrže, gravitačne nateká do 

mokrej akumulačnej komory jestvujúcej čerpacej stanice surového kalu. Akumulačná komora musí 

byť opatrená novými zónovými odbernými potrubiami s potrebnými tvarovkami a armatúrami, čim sa 

splná požiadavka riadeného gravitačného zahusťovania surového kalu. Čerpadlo surového kalu musí 

byť zamenené za nové. Zahustený surový kal z primárnej sedimentácie musí byť periodicky 

privádzaný čerpaním do  výmeníku tepla a odtiaľ do vyhnívacích nádrží kalového hospodárstva 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Kompletné technologické vybavenie usadzovacej nádrže vrátane odťahu plávajúcich látok 

Čerpadlo primárneho kalu, 1+1 

Macerátor pre primárny kal 

Elektouzávery pre čerpadlá primárneho kalu 

Elektrouzáver pre odťah primárneho kalu 

Stavidlá  

Kompletné technologické vystrojenie akumulačnej komory pre zahustenie primárneho kalu 

Demontáže existujúcich zariadení 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr 

PS-03  Biologické čistenie 
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Osobitné požiadavky – Aktivita B: ČOV 81 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- anaeróbnu nádrž 

- denitrifikačnú sekciu 

- nitrifikačnú sekciu 

- regeneračnú nádrž kalu  

- dúchareň a rozvody vzduchu 

- dávkovanie síranu železitého 

 

Na biologický stupeň čistenia je privádzaná mechanicky predčistená odpadová voda od zhrabkov, 

piesku, časti tukov a významného podielu nerozpustných látok.  

Aktivačný systém pozostáva z anaeróbnej, denitrifikačnej, nitrifikačnej nádrže a nádrže regenerácie 

kalu. Systém aktivácie vo svojej novo vybudovanej časti, musí byť realizovaný ako paralelná 

dvojlinka, nasledovaná dvojicou kruhových dosadzovacích nádrží. Odpadová voda priteká do 

anaeróbnych nádrží, ktoré musia byť miešané ponornými miešadlami. V jednej linke musia byť 3 

komory anaeróbnych nádrží. Tu sa musí odpadová voda kontaktovať so zmesou aktivovaného kalu, 

ktorého menšou súčasťou musí byť i chemický kal zo simultánneho zrážania fosforečnanov. 

Odpadová voda prichádza do objemu prvej, druhej a tretej sekcie anaeróbnej nádrže. Odpadová voda 

s obsahom ľahkorozložiteľných organických látok sa musí kontaktovať v týchto nádržiach 

s aktivovaným kalom bez obsahu kyslíka a oxidovaných foriem dusíka. Miešanie aktivačnej zmesi 

bez prítomnosti kyslíka musí byť v anaeróbných nádržiach zabezpečované prostredníctvom ponorných 

miešadiel. 

Aktivačná zmes prechádza z anaeróbnych nádrží do denitrifikačných nádrží, ktoré musia byť miešané 

ponornými miešadlami. Tu sa zmes aktivovaného kalu a odpadovej vody pritekajúcej z anaeróbnych 

nádrží kontaktuje s prúdom aktivačnej zmesi recirkulovanej z poslednej nitrifikačnej nádrže. 

Recirkulovaná zmes aktivovaného kalu z nitrifikačných nádrží privádza do denitrifikačných nádrží 

rozhodujúci podiel oxidovaných foriem dusíka (dusitany a dusičnany).  

Miešanie aktivačnej zmesi bez prítomnosti kyslíka sa musí v denitrifikačných nádržiach realizovať 

prostredníctvom ponorných miešadiel.  

V rámci jednej biologickej linky bude aktivačná zmes zo zostavy denitrifikačných nádrží prechádzať 

do nitrifikačných nádrží, kde bude v oxických podmienkach prebiehať rozklad zvyšku organických 

látok a proces nitrifikácie amoniakálneho dusíka. Dodávku kyslíka do nitrifikačných nádrží musí 

zabezpečovať systém jemnobublinového prevzdušňovania, ktorý musí zmes aktivovaného kalu 

a odpadovej vody miešať a udržiavať vo vznose. Potrubný rozvod pre distribúciu nízkotlakého 

vzduchu do nitrifikačných nádrží musí byť z antikorózneho materiálu.  

Pre linku biologického čistenia odpadových vôd so zvýšeným biologickým odstraňovaním dusíka 

a fosforu sa požaduje modifikácia procesu aktivácie s oddelenou regeneráciou vratného kalu. Veľkosť 

regeneračných nádrží v linkách biologického čistenia odpadových vôd je navrhovaná predovšetkým 

z dôvodu efektívneho spracovania kalovej vody z procesu anaeróbnej stabilizácie a odvodňovania 

kalov. Tieto kalové vody sa vyznačujú zvýšeným obsah amoniakálneho dusíka a fosforu a preto môžu 

významne ovplyvňovať proces odstraňovania týchto zložiek v linkách biologického čistenia 

odpadovej vody. Vzhľadom na skutočnosť, že v regenerácii vratného kalu sa zvyšuje koncentrácia 

dusičnanov nitrifikáciou amoniakálneho dusíka z prítoku kalovej vody, sa požaduje časť vratného kalu 

z regenerácie recirkulovať priamo do denitrifikačných nádrží.  

Proces prevzdušňovania nitrifikačnej nádrže  musí byť nadimenzovaný a riadený tak, aby boli v 

každom prípade zabezpečené požiadavky na umiešanie aktivovaného kalu. V regeneračných nádržiach 

musí byť aplikovaný systém jemnobublinového pneumatického prevzdušňovania, kde musia byť 

použité rovnaké prevzdušňovacie elementy ako v nitrifikačných nádržiach.  

Pre stabilizáciu výkonu pri zvýšenom biologickom odstraňovaní fosforu z odpadovej vody sa musí 

inštalovať a uviesť do prevádzky taktiež stanica a dávkovacie zariadenia na simultánne chemické 

zrážanie fosforečnanov vo vyčistenej vode 41 %-ným roztokom síranu železitého. V dôsledku 

dávkovania roztoku síranu železitého do aktivačnej zmesi bude dochádzať k zrážaniu fosforečnanov 

vo forme chemického kalu, ktorý sa bude v biologickom stupni čistenia akumulovať spolu s 

aktivovaným kalom.  
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Pre skladovanie roztoku síranu železitého sa pre chemické hospodárstvo musí využiť jestvujúci 

dvojplášťový zásobník, ktorý je inštalovaný vo vonkajšom prostredí na betónovom základe a musí sa 

zabezpečiť sa jeho premiestnenie a úprava potrubných rozvodov na potrebné miesto. Zásobný objem 

chemického zrážadla  musí byť navrhnutý na min. 60 dní prevádzky. 

 

Dúchareň 

Ako zdroj tlakového vzduchu sa musia použiť objemové dúchadlá. Dúchadlá musia byť umiestnené 

v novej strojovni dúchadiel. Táto musí byť vybavená nútenou ventiláciou s protihlukovými krytmi.  

Prietok vzduchu dodávaného do jednotlivých nádrží sa musí automaticky riadiť v závislosti na 

aktuálnej koncentrácií rozpusteného kyslíka. Koncentrácie rozpusteného kyslíka sa musia kontinuálne 

merať sondami na meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka v pozíciách rozhodujúcich spotrebičov 

kyslíka. 

Výkon dúchadiel (prietok dodávaného tlakového vzduchu) musí byť dimenzovaný tak, aby bol 

dostatočný na udržanie vločiek aktivovaného kalu vo vznose a tak isto na udržanie minimálnej 

potrebnej koncentrácie rozpusteného kyslíka aj pri špičkovom, respektíve minimálnom zaťažovaní 

biologického stupňa ČOV v jeho jednotlivých častiach. 

Musia byť navrhnuté dva separátne vzduchové okruhy, jeden pre každú linku aktivácie samostatne. 

Pre každú linku musia byť navrhnuté min. 2 ks pracovných dúchadiel. Každá linka musí mať 

pripojený min. 1 ks rezervného dúchadla, pričom toto dúchadlo môže slúžiť pre obidve linky. Výkony 

prevádzkových dúchadiel musia byť regulované frekvenčnými meničmi (každé prevádzkové dúchadlo 

vrátane rezervného má svoj menič) na vopred nastavenú hodnotu konštantného tlaku, snímaného 

tlakovou sondou v príslušnom vzduchovom okruhu. 

Pri vyhotovení prívodného potrubia vzduchu k prevzdušňovaciemu systému musia byť použité 

antikorózne materiály (plastické hmoty a nehrdzavejúca oceľ) v súlade s ostatnými kapitolmi týchto 

súťažných podkladov. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Miešadlá vrátane zdvíhacieho zariadenia a s možnosťou vertikálneho a horizontálneho natočenia 

Prevzdušňovací systém jemnobublinovej areácie 

Stavidlá  

Čerpadlá vnútornej recirkulácie, 4+2 (pokiaľ sú potrebné pre zostavu reaktorov navrhnutého 

aktivačného systému) 

Jednotka pre skladovanie a dávkovanie chemikálie na zrážanie fosforu 

Dúchadlá s frekvenčnými meničmi a ostatným príslušenstvom, min. 4+1 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr 

 

PS-04  Separácia aktivovaného kalu 

V dvoch nových kruhových dosadzovacích nádržiach musí byť zmes kalu oddeľovaná procesom 

sedimentácie od biologicky vyčistenej vody. Odsadený a na dne čiastočne zahustený aktivovaný kal 

musí byť zhrabovaný zhrabovacím mechanizmom ku stredu dosadzovacích nádrží do kalových 

priehlbní.  

Čiastočne zahustený a v kalových priehlbniach sústredený kal odteká gravitačne do novo vybudovanej 

čerpacej stanice vratného kalu.  

Pojazdové mosty musia byť vybavené okrem zhrabovacieho zariadenia dna aj zhrabovacím 

zariadením s núteným odťahom plávajúcich nečistôt z hladiny dosadzovacej nádrže s prečerpávaním 

do zbernej dvojkomory a alternatívne aj do flokulačného valca.. Spôsob odťahovania akumulovaných 

plávajúcich látok v dvojkomore musí byť riešený tak, aby sa eliminovala možnosť kultivácie 

prípadných biologických pien v rámci ČOV. Stredová prítoková rúra musí byť opatrená disipačným a 

flokulačným valcom za účelom zlepšenia procesu sedimentácie kalu. Požaduje sa nerezová pilovitá 

nastaviteľná priepadová hrana s nornou nerezovou stenou uchytenou na obvodový odtokový žľab 

vyčistenej vody. 

Odsadená vyčistená voda musí odtekať gravitačne cez nový merný objekt do recipientu. ATS 

úžitkovej vody musí využívať ako zdroj vody vyčistenú odpadovú vodu alebo zo studne.  
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Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Kompletné technologické vybavenie dosadzovacej nádrže 

ATS úžitkovej vody 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr 

 

Vyššie uvedené požiadavky na dodávky Technologického zariadenia (PS01 – PS04) Zhotoviteľ 

prispôsobí návrhu dvojlinky biologického čistenia (PS 03 a PS 04), t.j. v prípade návrhu 

separácie aktivovaného kalu ponorenými membránovými modulmi, požiadavky týkajúce sa 

dosadzovacích nádrží, Zhotoviteľ neberie do úvahy a zohľadní požiadavky na ponorené 

membránové moduly, ktoré sú uvedené vo zväzku 3 časť 3 súťažných podkladov a ostatné 

požiadavky Objednávateľa. Čerpanie kalu (viď PS 05) taktiež prispôsobí adekvátne 

požiadavkám linky separácie aktivovaného kalu ponorenými membránovými modulmi.  

 

PS-05  Čerpanie kalu 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- čerpanie vratného kalu 

- čerpanie prebytočného kalu 

 

Odsadený aktivovaný kal procesom sedimentácie v dvoch kruhových dosadzovacích nádržiach  bude 

gravitačne natekať do novej čerpacej stanice vratného kalu. V čerpacej stanici sa bude vratný 

aktivovaný kal čerpať kalovými ponornými odstredivými čerpadlami do regeneračných nádrží kalu, 

odkiaľ bude gravitačne pretekať do zostavy anaeróbnych nádrží.  Požaduje sa vytvoriť možnosť 

alternatívne časť prietoku vratného kalu z regenerácie presmerovať taktiež do denitrifikačných nádrží.  

Čerpacia stanica kalov, ktorá musí slúžiť pre obidve linky biologického čistenia musí byť koncipovaná 

tak, že v suchej komore sú osadené kalové odstredivé čerpadlá o príslušných kapacitách a čerpadlo pre 

čerpanie prebytočného kalu na mechanický rotačný zahusťovač. Táto čerpacia stanica musí byť 

navrhnutá tak, že pre každú dosadzovaciu nádrž bude slúžiť mokrá komora vratného kalu samostatne. 

Čerpadlá vratného kalu pre jednu linku musia byť v zapojení 1+1 a osadené v suchej komore čerpacej 

stanici vratného kalu. Tieto čerpadlá musia mať možnosť regulácie cirkulovaného množstva kalu 

frekvenčnými meničmi. Prietok vratného kalu každej linky musí byť meraný samostatne indukčnými 

prietokomermi. Prebytočný kal musí byť v pravidelných časových intervaloch prečerpávaný na 

jednotku mechanického zahustenia prebytočného kalu, pričom odčerpávanie prebytočného kalu musí 

byť možné z oboch mokrých komôr vratného kalu a preto osadenie čerpadiel prebytočného kalu musí 

byť v zostave 1+1. 

Čerpanie vratného a  prebytočného aktivovaného kalu z dosadzovacích nádrží musí mať možnosť 

regulácie podľa okamžitého hydraulického zaťaženia aktivačnej linky, podľa koncentrácie sušiny kalu 

a podľa jeho zahusťovacích vlastností. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Čerpadlá vratného kalu, 2+2 

Čerpadlo prebytočného kalu, 1+1 

Čerpadlo priesakov 

Elektouzávery pre vratný kal 

Elektouzávery pre prebytočný kal 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elktroarmatúr  

 

PS-06  Zahustenie a odvodnenie kalu 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- zahustenie prebytočného kalu 

- odvodnenie vyhnitého kalu 

- uskladnenie odvodneného kalu 

- nádrž kalovej vody 
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Prebytočný aktivovaný kal, ktorý nie je využitý v aktivačnom procese musí byť odčerpávaný 

z dosadzovacích nádrží (prípadne z linky komôr s ponorenými membránovými modulmi) na rotačný 

zahusťovač, kde musí byť za pomoci dávkovania flokulantu predzahusťovaný. Procesmi 

predzahustenia primárneho a prebytočného biologického kalu sa musí dosiahnúť zvýšenie vstupnej 

koncentrácie kalu do vyhnívacích nádrží. 

Mechanické zahustenie prebytočného kalu sa požaduje na novonavrhnutom mechanickom rotačnom 

zahusťovači po nadávkovaní polymérného flokulantu. Príprava flokulantu pre dávkovanie  sa musí 

realizovať v automatickej stanici rozrábania a dávkovania. Roztok polymérneho flokulantu 

o koncentrácii od min. 0,05 do 0,2 % sa musí privádzať do výtlaku vretenového čerpadla.  

Mechanické odvodňovanie anaeróbne stabilizovaného kalu z vyhnívacích nádrží sa požaduje na 

novonavrhnutej odvodňovacej odstredivke (po dávkovaní polymérnym flokulantom).   

Príprava flokulantu pre dávkovanie  sa musí realizovať v automatickej stanici rozrábania 

a dávkovania. Roztok polymérneho flokulantu o koncentrácii min. 0,05 do 0,2 % sa musí privádzať do 

výtlaku vretenového čerpadla.  

Obe zariadenia (na zahusťovanie a odvodňovanie) musia byť umiestnené v novej strojovni 

mechanického odvodnenia a zahustenia kalu.  

Odvodnený kal bude skladovaný v kontajneroch ktoré budú musieť byť umiestnené na novej krytej 

skládke kalu. 

Kalová voda odpúšťaná z uskladňovacej nádrže  a z odvodňovania vyhnitého kalu musí byť 

odvádzaná do akumulačnej nádrže kalovej vody a odtiaľ späť do procesu biologického čistenia 

regeneračnej nádrže. Nádrž kalovej vody musí byť vystrojená miešadlom. Anaeróbne stabilizovaný 

kal musí byť odpúšťaný z vyhnívacej nádrže do miešanej novej oceľovej homogenizačnej nádrže 

a odtiaľ prečerpávaný na odvodňovaciu dekantačnú odstredivku. Aj táto nádrž musí byť vystrojená 

miešadlom. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Dekantačná odvodňovacia odstredivka 

Čerpadlo vyhnitého kalu 

Macerátor vyhnitého kalu 

Automatická stanica prípravy flokulantu pre prebytočný kal 

Čerpadlo flokulantu pre vyhnitý kal 

Závitovkový dopravník pre odvodnený kal 

Otočný dopravník pre odvodnený kal 

Rotačný zahusťovač pre prebytočný kal 

Čerpadlo prebytočného kalu 

Automatická stanica prípravy flokulantu pre prebytočný kal 

Čerpadlo flokulantu pre prebytočný kal 

Čerpadlo zahusteného prebytočného kalu 

Čerpadlo kalovej vody, 1+1 

Kompletné strojné vybavenie oceľovej homogenizačnej nádrže vrátane miešadla, zdvíhacieho 

zariadenia s možnosťou jeho vertikálneho a horizontálneho natočenia 

Kompletné strojné vybavenie nádrže kalovej vody vrátane miešadla, zdvíhacieho 

zariadenia s možnosťou jeho vertikálneho a horizontálneho natočenia 

Nádrž zahusteného prebytočnéhokalu 

Kontajnery, 3+1 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr  

 

PS-07  Kalové hospodárstvo a kotolňa 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- vyhnívacie nádrže 

- strojovňu vyhnívacích nádrží 

- kotolňu 

- odsírenie 

- uskladňovaciu nádrž 
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Vzniknuté kaly (surový primárny a prebytočný) sú ďalej spracované vo  vyhnívacích komorách 

s pevným stropom so zachytávaním kalového plynu. Jedna vyhnívacia komora je jestvujúca s účinným 

objemom cca 670 m3 a druhá sa musí dobudovať. Vo vyhnívacích nádržiach (VN) s pevnými stropmi 

prebieha anaeróbna stabilizácia zmesného kalu spojená s anaeróbnym rozkladom časti organických 

látok za súčasnej metanizácie organických látok, ktorá je súčasťou celkovej tvorby bioplynu. 

Vystrojenie jestvujúcej nádrže musí byť kompletne vymenené, pričom zapojenie (po dobudovaní 

novej VN) obidvoch VN musí umožňovať ako paralenú tak aj seriovú prevádzku. 

Teplo vyrobené v kotolni spaľovaním kalového plynu sa používa na vykurovanie objektov, prípravu 

teplej vody a na ohrev kalu vo vyhnívacích nádržiach. Kotolňa je umiestnená v jestvujúcom objekte 

kalového hospodárstva. Kotolňa bola rekonštruovaná a musí byť posúdená Zhotoviteľom jej kapacita 

na nový stav. Kal sa na potrebnú teplotu musí ohrievať vo výmenníku pomocou teplej vody.  

Okrem premiešavania objemu vyhnívacích nádrží bioplynom premiešavanie musí zabezpečovať aj 

čerpacia stanica cirkulačného kalu. Pri tomto miešaní je kal odčerpávaný z dna nádrže a dopravovaný 

do jej hornej časti . 

Anaeróbne stabilizovaný kal z vyhnívacích nádrží je prepúšťaný do jestvujúcej uskladňovacej nádrže 

s  účinným objemom cca 1300 m3. Uskladnený vyhnitý kal musí byť premiešavaný mechanicky 

zabudovaným čerpadlom, ktoré je však kapacitne nepostačujúce. Preto sa musí nahradiť novými. 

Nádrž je vybavená potrubím na odber kalovej vody. Nové miešanie nádrže musí byť zabezpečené 

ponornými miešadlami.  

 

Zhotoviteľ je povinný inštalovať jednotku odsírenia bioplynu aj v prípade, že na začiatku skúšobnej 

prevádzky ČOV hodnoty H2S nebudú prekračovať povolený limit pre kogeneráčnú jednotku, ktorá nie 

je predmetom tohto projektu. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Kompletné technologické vystrojenie vyhnívacích nádrží 

Výmeník tepla 

Čerpadlo velká recirkulácia, 2+1 

Čerpadlo malá recirkulácia, 2+1 

Veko VN s možnosťou dávkovania odpeňovača 

Čerpadlá vykurovania výmeníka, 2+1 

Miešadlá vrátane zdvíhacieho zariadenia s možnosťou vertikálneho a horizontálneho natočenia 

v uskladňovacej nádrži 

Odsírenie bioplynu s napojením na obidve VN 

Demontáže celého kalového hospodárstva 

Čerpadlá vykurovania TUV, 1+1 

Čerpadlá vykurovania ČOV, 2+1 

Rozvádzač pre TUV 

Elektouzávery na prívode a odbere kalu z VN  

Elektouzávery pre čerpadlá recirkulácie  

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr  

 

PS-08  Plynové hospodárstvo 

Prevádzkový súbor musí zahŕňať: 

- plynojem 

- strojovňu plynojemu 

- bioplynovú kompresorovňu 

- zariadenia pre likvidáciu zbytkového bioplynu 

 

Jestvujúca akumulácia bioplynu je v mokrom plynojeme. Tento plynojem je v havarijnom stave, 

nevýhodu je predovšetkým systém mokrej uzávery. Preto sa požaduje vybudovať nový plynojem. 

Musí byť nainštalovaný nízkotlaký suchý dvojmembránový plynojem, pozostávajúci z vonkajšej, 

vnútornej a podlahovej membrány. Súčasťou dodávky musí byť aj potrebné príslušenstvo 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Osobitné požiadavky – Aktivita B: ČOV 86 

(kvapalinová poistka, ultrazvukový snímač polohy, podporný ventilátor). Súčasne s inštaláciou nového 

plynojemu sa musí vykonať i rekonštrukcia technologického vystrojenia jestvujúcej strojovne 

plynojemu, zahŕňajúca nové vodné uzávery, odvodňovač bioplynu, zásobník vody, zvyšovací 

ventilátor, potrubie s nevyhnutnými armatúrami a meraním. 

V súvislosti s rozšírením kalového hospodárstva (uvedenie ďalšej VN do prevádzky) sa musí 

realizovať aj nová bioplynová kompresorovňa, ktorá bude slúžiť na miešanie objemu vyhnívacích 

nádrží bioplynom. V kompresorovni budú musiť byť osadené 2 kompresory v zapojení 1+1 a 

technologické príslušenstvo (vodné uzávery, lapač kvapiek, odvodňovač kondenzátu, plynové prívody, 

filter na saní kompresorov a pod.). Pre zníženie hladiny hluku v kompresorovni budú musiť byť nové 

kompresory opatrené protihlukovými krytmi s núteným odťahom otepleného vzduchu. 

Všetky zariadenia strojovne plynojemu a kompresorovne musia byť v nevýbušnom vyhotovení. 

 

Pre likvidáciu nespotrebovaného bioplynu sa musí osadiť automatické zariadenie pre likvidáciu 

zbytkového bioplynu vrátane potrubných rozvodov a armatúr. 

 

Zoznam požadovaných hlavných Technologických zariadení: 

Strojovňa plynojemu: 

Suchý dvojmembránový plynojem  

Podporný ventilátor plynojemu, 1+1 

Vodné uzávery 

Odvodňovače 

Nadrž vody pre vodné uzávery 

Elektrouzávery 

Zvyšovací ventilátor bioplynu, 1+1 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr pre zabezpečenie funkčnosti 

celej strojovne plynojemu 

Horák na zbytkový plyn 

Bioplynová kompresorovňa: 

Kompresory na bioplyn vrátane príslušenstva, 1+1 

Vodné uzávery 

Odvodňovače 

Elektrouzávery 

Nadrž vody pre vodné uzávery 

Potrubné rozvody vrátane všetkých potrebných armatúr a elektroarmatúr  

 

PS 09  Trafostanica 

Jedná sa o jestvujúci objekt. Celkový inštalovaný výkon po rekonštrukcii a rozšírení ČOV bude väčší 

ako je výkon jestvujúcej trafostanice, z tohto dôvodu sa musí počítať s výmenou jestvujúceho 

technologického zariadenia. Objekt po rekonštrukcii musí slúžiť pôvodnému účelu. 

Bude musiť byť postavená nová kiosková bloková trafostanica. Jestvujúce vonkajšie vedenie sa musí 

na túto trafostanicu prepojiť. Trafostanica musí byť vybavená olejovým transformátorom. 

 

PS-10  Prevádzkový rozvod silnoprúdu  

V tejto časti bude riešený silnoprúdový rozvod pre jednotlivé prevádzkové súbory. Rovnako tu musí 

byť riešené napojenie jestvujúcich elektrozariadení. Budú musieť byť inštalované hlavné rozvádzače s 

centrálnou kompenzáciou účiníka a z neho budú musieť byť napojené podružné rozvádzače v 

jednotlivých budovách a objektoch. V podružných rozvádzačoch budú musieť byť umiestené istiace a 

spínacie prvky. Z týchto budú nmusieť byť napojené jednotlivé spotrebiče strojne - technologického 

zariadenia. Ovládanie spotrebičov musí byť ručné alebo automatické. Ručné ovládanie vrátane 

signalizácie musí byť z jednotlivých rozvádzačov alebo z ovládacích skriní u jednotlivých zariadení. 

Automatická prevádzka musí byť riadená programovateľným automatom (PLC) z velínu.  

Vyhradené technické zariadenia ČOV musia byť v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z. zaradené do 

príslušných skupín v zmysle príloh. 

Základné technické údaje: 
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Napäťová sústava:  silový rozvod  3PEN  50Hz, 400V/TN-C-S 

ovládací obvod     1PEN  50Hz, 230V/TN-S 

meranie a regulácia, ASRTP   2 = 24V (SELV) 

 

El. zariadenia v zóne 2 musia byť vyhotovené v nevýbušnom vyhotovení v zmysle STN EN 60079-14. 

Ostatné el. zariadenia musí byť vyhotovené v zmysle STN 33 2310.  

Motorická inštalácia od rozvádzačov k jednotlivým zariadeniam musí byť riešená po jednotlivých 

prevádzkových súboroch PS 01÷08. 

 

PS-11  MaR a ASRTP 

 

Vzhľadom k tomu, že na ČOV Bánovce nad Bebravou prakticky nie je inštalovaná žiadna meracia 

a regulačná technika, od Zhotoviteľa sa požaduje zabezpečiť monitoring, meranie a prenos veličín z 

existujúcich objektov ČOV.  

 

Rozsah dodávky MaR rekonštruovaných a nových objektov ČOV, pokiaľ nie je v požiadavkách 

Objednávateľa uvedené inak, musí byť v súlade s kap. 1.3 tejto časti súťažných podkladov. 

 

Riadiaci systém musí zabezpečiť príjem signálov zo všetkých PLC existujúcej ako aj novej časti ČOV. 

 

Navrhovaný riadiaci systém musí vychádzať z technológie procesu čistenia odpadových vôd s 

distribúciou hardware podľa technologických subsystémov (prevádzkových súborov). Systém sa musí 

navrhnúť ako viac procesorový zo vzájomnými väzbami medzi sebou. V procesnej úrovni musia byť 

inštalované voľne programovateľné automaty, ktoré je možné naprogramovať z nadriadenej úrovne. 

Ako automat musí byť použitý modulárne riešený systém s výkonným procesorom, využívajúci 

moduly digitálnych a analógových vstupov a výstupov.  

 

Pracovisko dispečingu ČOV musí byť vybavené v zmysle kapitoly 1.3 tejto časti súťažných 

podkladov. 

 

V technologickom procese musia byť inštalované čidlá pre meranie neelektrických veličín a namerané 

hodnoty sa musia prenášať do riadiaceho systému prostredníctvom komunikácie (priemyselný 

komunikačný protokol), prípadne prostredníctvom analógových a digitálnych vstupov. Súčasťou 

musia byť rozvádzače merania a regulácie, ktoré musia byť oceľoplechového alebo plastového 

prevedenia. Rozvádzače musia byť označené DTxy a musia byť umiestnené v rozvodniach a viazané 

na rozvádzače elektrotechnológie. 

Rozvádzač musí byť vždy vybavený zdrojom nepretržitého napájania (UPS), istiacimi a spínacími 

prístrojmi predmetnej časti, vyhodnocovacím zariadením čidiel merania a rozhraním (svorkovnica) pre 

vstupy a výstupy do riadiaceho systému. V rozvádzači RM musí byť umiestnený programovateľný 

automat. 

 

V prípade návrhu separácie aktivačnej zmesi dosadzovacími nádržami spolu s mikrositovými 

bubnovými filtrami alebo ponorenými membránovými modulmi, vyššie uvedené požiadavky na 

rozsah prác MaR a ASRTP Zhotoviteľ prispôsobí svojej navrhovanej technologickej linke 

čistenia a kalového hospodárstva. 
 

Súčasťou ASRTP musí byť i kamerový monitorovací systém, s diaľkovou komunikáciou a ovládaním 

vstupnej brány. 

 



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
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1. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA SKÚŠKY 

Prebratie stavby v tejto Zmluve je podmienené spokojnosťou Objednávateľa, že práce alebo časti prác 
boli dokončené, preskúšané, preukázané, sú funkčné a boli vyhotovené v súlade s požiadavkami 
súťažných podkladov a Zmluvy. Všetky skúšky a revízie sa musia vykonať v súlade s požiadavkami 
platnej legislatívy a STN. 

V prípade, že skúšky a revízie boli ukončené k spokojnosti Stavebného dozoru (ďalej aj „SD“), SD 
musí predložiť písomný súhlas so skúškami. Žiadne zariadenie ani materiál nesmú byť dodané ani 
zabudované do Diela, pokiaľ tento súhlas nebol vydaný.  

SD si vyhradzuje právo žiadať od Zhotoviteľa, aby uhradil akékoľvek náklady, ktoré vzniknú na 
strane Zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľa pri plnení vyššie uvedených skúšok alebo revízií. Ak 
dôjde k neoprávnenej dodávke, Zhotoviteľ môže byť požiadaný, aby zabezpečil vrátenie zariadenia 
výrobcovi na kontrolu a/alebo na svedecký test na svoje vlastné náklady.  

Podrobnosti týkajúce sa skúšobnej metódy navrhnutej pre každú časť diela, musia byť predložené SD.  

Má sa za to, že zmluvná cena Zhotoviteľa, bez ohľadu na rozsah špecifikácie v Cenovej časti 
alebo v projektovej dokumentácii, zahŕňa náklady na všetky skúšky a revízie, vrátane 
dočasných prác a úkonov, montáže, materiálov, nástrojov, skladovania, paliva a energie 
spotrebovaného počas revízií a skúšok, odberov vzoriek a laboratórnych analýz (napr. 
u vodovodných potrubí – pokiaľ sa realizovali) ako aj náklady na zaobstaranie skúšobných 
certifikátov, súhlasov a vyjadrení dotknutých orgánov a inštitúcií (napr. TI SR).  

 

Skúšky majú zahŕňať najmä: 

 Továrenské skúšky strojnotechnologických a elektrotechnických zariadení. Továrenské 
skúšky majú byť vykonané na všetkých zabudovaných zariadeniach, ktoré musia vyhovovať 
požiadavkám a prevádzkovým podmienkam. 

 Skúšky všetkých strojných a elektrotechnických zariadení po zabudovaní a prepojení na 
systém riadenia (napr. motorov, transformátorov, generátorov, čerpadiel, riadiacich panelov, 
rozvádzačov a pod.). 

 Skúšky vodotesnosti gravitačných potrubí, šácht, komôr, čerpacích staníc, nádrží a všetkých 
ostatných stavebných objektov, ktoré majú byť vodotesné. 

 Všetky ostatné nádrže, ktoré majú akumulovať vodu sa majú podrobiť skúškam vodotesnosti.  
 Skúšky vzduchotesnosti sa vykonajú na všetkých stavebných objektoch, kde je požiadavka na 

vzduchotesnosť. 
 Skúšky plynotesnosti sa vykonajú na všetkých stavebných objektoch, kde je požiadavka na 

plynotesnosť.  
 Po montáži potrubných rozvodov sa musia previesť skúšky pevnosti a skúšky tesnosti, ktoré 

budú prebiehať v rozsahu platných noriem a predpisov pre jednotlivé média. 
 Tlakové skúšky všetkých tlakových potrubí mimo aj vnútri budov vrátane tvaroviek 

a zvarovaných spojov. 
 Skúšky tlakových nádob (napr. expanzné nádoby teplovodného kúrenia, výmeniky tepla 

a pod.) 
 Individuálne a komplexné skúšky sa majú vykonať na všetkých strojných, elektrotechnických 

zariadeniach a súčastí riadiacich systémov k spokojnosti a súhlasu SD. 
 

Účasť Objednávateľa na skúškach: 

 Zhotoviteľ pred začatím skúšok vyhotoví harmonogram skúšok, ktorý predá SD aj 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ bude vykonávať skúšky v súlade s Kontrolným a skúšobným 
plánom. 

 Zhotoviteľ oznámi termín konania skúšok strojných zariadení minimálne 7 dní pred 
stanoveným termínom SD ako aj Objednávateľovi. 

 Zhotoviteľ oznámi dátum konania skúšok potrubných vedení minimálne 24 hodín pred 
stanoveným termínom.  



ČOV Sever  
Zmluva 

Skúšky 4 

 Zhotoviteľ umožní aj účasť Objednávateľa (popri SD) na skúškach. Ak Objednávateľ, po 
predošlom oznámení, sa na stanovené miesto a v stanovenom čase nedostaví, a v prípade, že 
SD nevydá iný pokyn, Zhotoviteľ môže pokračovať so skúškami. 
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2. SKÚŠANIE TESNOSTI NÁDRŽÍ 

Skúšanie tesnosti všetkých nádrží na vodotesnosť (napr. čerpacie stanice, sedimentačné nádrže, 
aktivačné nádrže, zahusťovacie nádrže, vyhnívacie nádrže, uskladňovacie nádrže kalu, atď.) sa 
vykonáva podľa STN 75 0905 „Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží “. 

 

Všeobecne 

Skúšky sa vykonávajú pred uvedením nádrží do prevádzky. Ak pri návrhu sa predpisuje aplikovanie 
ochrannej, izolačnej alebo inej vrstvy, skúšky majú byť realizované až po aplikácii týchto vrstiev. 
Skúšky majú byť vykonané pred zásypom nádrží. Počas trvania skúšok sa podzemná voda musí 
odvádzať z výkopu. Skúšky sa nemajú vykonávať v období, kedy sa očakáva výskyt mrazov aby 
nedošlo k zamrznutiu vody v čerpacej stanici. Všetky otvory a prestupy majú byť zaslepené. Všetko 
zariadenie, ktoré s tesnosťou súvisí a môže ovplyvniť skúšky sa musí osadiť pred začatím skúšok. 
Skúšky sa majú robiť pitnou vodou alebo vodou z miestnych zdrojov s vyhovujúcou kvalitou.  

Skúšobná hladina je najvyššia hladina v nádrži stanovená v projektovej dokumentácii. 

 

Príprava skúšok 

Skúška môže začať 

a) 96 hodín po naplnení u nádrží z betónu, železobetónu a predpätého betónu, 
b) 24 hodín po naplnení u nádrží z ostatných materiálov. 

 

Trvanie je merané od okamžiku, kedy bolo ukončené plnenie nádrže vodou. Hladina vody sa musí 
udržiavať počas predpísanej doby na úrovni maximálnej návrhovej hladiny. 

 

Trvanie skúšok 

Trvanie skúšok vodotesnosti nádrží je 48 hodín. Vodotesnosť sa posudzuje buď podľa množstva 
doplnenej vody alebo podľa poklesu hladiny počas predpísanej doby. 

 

Skúšky sú vyhovujúce, ak 

a) priemerný pokles hladiny počas 24 hodín je menší ako 
 

     
0

0 ...1000

F

hkS
h n  

 

b) priemerný únik vody počas 24 hodín je menší ako 
 

          hSkQ n .. 0  

 

kde “kn
” = 0.0015, “S0

” je plocha omočeného plášťa čerpacej stanice (m2), “h” je hĺbka vody v nádrži 
(m), “Fo” je plocha hladiny (m2). 

 

Skúšanie tesnosti nádrží, komôr a šachiet sa bude vykonávať v 100%-nom rozsahu. 
Všetky náklady spojené s uvedenými skúškami znáša Zhotoviteľ, vrátane nákladov na 
zabezpečenie médií, napúšťacieho potrubia, čerpadiel, energií atď. 
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3. SKÚŠANIE TESNOSTI STÔK A KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK 

Skúšanie tesnosti gravitačných stôk a kanalizačných prípojok sa riadi normou STN EN 1610 „Stavba a 
skúšanie kanalizačných potrubí a stôk“. 

Skúšať sa majú úseky stôk, ktoré ešte neboli zasypané. Potrubia majú byť zabezpečené proti posunu, 
ak treba, rúry môžu byť čiastočne alebo úplne zasypané – spoje však musia ostať viditeľné. 

Skúšky sa môžu vykonať:  

• vodou, alebo  
• vzduchom. 

 

Ak nie je možné vykonať predpísané skúšky vodou alebo vzduchom (napr. v prípade špeciálnych 
profilov alebo pri rekonštrukcii), potom je možné použiť iné skúšobné metódy za účelom dôkazu 
tesnosti (napr. skúšky dymom). Dovoľuje sa aj kombinácia skúšok vodou a vzduchom, napr. stoky sa 
môžu skúšať vzduchom a šachty vrátane prípojok vodou. 

 

Skúšanie vzduchom (metóda L) 

Trvanie skúšky potrubí s vylúčením vstupných šachiet a revíznych komôr závisí od priemeru rúry 
a skúšobnej metódy. Skúšobnú metódu má určiť Objednávateľ. 

Aby sa vyvarovalo chybám zapríčineným skúšobným zariadením, musia sa použiť vhodné 
vzduchotesné uzávery. 

Najprv sa musí približne 5 minút udržiavať začiatočný tlak približne o 140 % prekračujúci 
vyžadovaný skúšobný tlak p0. Potom sa musí tlak nastaviť na skúšobný tlak stanovený normou. 
Potrubie vyhovuje, ak tlak nameraný po skúške klesne menej, ako o rozdiel tlaku stanovený normou.  

 

Skúšanie vodou (metóda W) 

Príprava 

Stoky majú byť vodotesne uzavreté z oboch strán testovaného úseku ako aj v bode pripojenia vpustov 
a kanalizačných prípojok. Zátky a kolená majú byť dostatočne zaistené proti silám vzniknutým počas 
skúšok. Počas plnenia sa musí pamätať na to, aby v testovanom úseku nevznikali vzduchové vankúše. 
Preto stoky musia byť plnené pomaly, aby sa vzduch mohol vypustiť cez dostatočne veľký vzdušník 
alebo cez šachtu na hornom konci potrubia. Z toho dôvodu na prípravu a vykonávanie skúšok musí 
byť rezervovaný dostatočný čas. Ďalej, stoky nesmú byť poškodené pretlakovaním alebo v dôsledku 
vodného rázu. 

 

Skúšobný tlak 

Skúšobný tlak je tlak ekvivalentný/vyplývajúci z naplnenia skúšaného úseku po úroveň terénu pri 
vstupnej šachte umiestnenej po prúde (vo výnimočných prípadoch proti prúdu) s maximálnym tlakom 
50 kPa a minimálnym tlakom 10 kPa meraným vo vrchole rúry. Vyššie skúšobné tlaky sa môžu 
predpísať pre potrubia navrhnuté na prevádzku pri vyšších tlakoch. 

Po naplnení potrubia môže byť potrebné kondiciovanie. Zvyčajne stačí 1 hodina, dlhší čas môže byť 
potrebný v suchých klimatických podmienkach. 

 

Trvanie skúšky 

Predpísané trvanie skúšky je (30 ± 1) minút. 

Kolísanie tlaku počas skúšky nesmie byť väčší ako 1 kPa v porovnaní s predpísaným skúšobným 
tlakom.  
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Požiadavky na skúšky 

Množstvo vody doplnené počas skúšky na udržanie predpísaného tlaku sa musí merať spolu s 
hydrostatickým tlakom vody a vyžadovaným skúšobným tlakom. Skúšobná požiadavka je splnená, ak 
množstvo doplnenej vody v skúšanom úseku nie je väčšie ako: 

• 0.15 l/m2 omočeného obvodu za 30 minút pre potrubia 
• 0.20 l/m2 omočeného obvodu  pre potrubia vrátane vstupných šácht 
• 0.40 l/m2 omočeného obvodu pre vstupné šachty a revízne komory 

 

Skúšanie jednotlivých spojov 

Ak nie je určené inak, pre potrubia väčšie ako DN 1000 mm sa môžu skúšať jednotlivé spoje namiesto 
skúšania celého potrubia. V týchto prípadoch, ak nie je určené inak, berie sa do úvahy plocha 
reprezentujúca 1 m dĺžky rúry. Skúšobné požiadavky sú totožné s požiadavkami popísanými vyššie so 
skúšobným tlakom 50 kPa meraným vo vrchole rúry. 

 

Zhotoviteľ okrem skúšok vykoná monitoring všetkých gravitačných potrubí, ktoré sú súčasťou 
zmluvy. Monitorovanie bude zabezpečené priemyselnou kamerou k spokojnosti SD vrátane 
preukázania sklonov podľa PD a ovality profilu potrubia v 100%-nom rozsahu. Pokiaľ monitoring 
preukáže nesúlad vyhotovenia s požiadavkami súťažných podkladov, Zhotoviteľ vykoná všetky 
potrebné opravy na vlastné náklady. 

 

Skúšanie tesnosti gravitačných stôk a kanalizačných prípojok sa bude vykonávať v 100%-nom 
rozsahu. Všetky náklady spojené s uvedenými skúškami znáša Zhotoviteľ, vrátane nákladov na 
zabezpečenie médií, napúšťacieho potrubia, čerpadiel, energií atď.. 
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4. SKÚŠANIE TESNOSTI TLAKOVÝCH POTRUBÍ 

Skúšanie tesnosti výtlačných potrubí na stokových sieťach sa má vykonávať podľa STN 75 5911 
„Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia“. 

Všeobecne 

Tlakové skúšky sa vykonávajú ako úsekové alebo celkové. Úsekovou tlakovou skúškou sa preukazuje 
vodotesnosť úseku potrubia pred zasypaním úseku. Celkovou tlakovou skúškou sa preukazuje tesnosť 
prevádzkového celku a že zasypaním predtým skúšaných úsekov nedošlo k ich poškodeniu. 

Uzávery a tvarovky musia byť osadené pred vykonaním skúšok. Skúšané úseky majú byť uzavreté 
pomocou uzáverov, zaslepovacími prírubami alebo zátkami a pod. Otvory pre odbočky majú byť 
navŕtané do potrubí pred vykonaním skúšok. 

Tlakovú skúšky pri osadených uzáveroch sú povolené len v tom prípade, ak uzávery sú dimenzované 
na odolnosť voči skúšobným tlakom. 

Dĺžka skúšaných úsekov 

Dĺžka skúšaného úseku závisí od miestnych pomerov, výškových pomerov a skúšaného potrubného 
materiálu. Pri malých priemeroch potrubia (do DN 50 mm) na rozvodnej sieti nemajú úseky spravidla 
prekročiť 500 m a v ostatných prípadoch 1000 m. Menšie dĺžky ako uvedené sa volia pri veľkom 
výškovom rozdiele, z prevádzkových dôvodov (v dôvodu rýchlej obnovy zásobovania vodou alebo z 
dôvodov vyvolaných stavebnými prácami) alebo z technických dôvodov (skracovanie doby 
zachovania otvorených výkopov). Skúšaný úsek má byť zostavený iba z potrubí rovnakého PN (napr. 
PN 10 alebo PN 16). Potrubia s rôznymi PN sa môžu testovať iba vo výnimočných prípadoch. V 
tomto prípade sa dĺžka skúšaného potrubia určí podľa skúšobného pretlaku v najnižšom mieste. 

Rozdiel v hydrostatickom tlaku medzi najvyšším a najnižším bodom skúšaného úseku nesmie byť 
väčší ako 0.2 MPa. 

Kotvenie potrubí 

Pred začatím skúšok je treba potrubia zasypať (spoje sa nechajú voľné) aby pretlak nespôsobil 
neprípustné vybočenie potrubí a aby výsledok skúšok nebol ovplyvnený rozdielnymi teplotami. 
Konce, kolená a odbočky potrubí spájaných pomocou spojov, ktoré nie sú odolné osovým silám musia 
byť dostatočne zabezpečené kotvením berúc ohľad na skúšobný tlak a povolenú stlačiteľnosť zeminy. 

Plnenie potrubia vodou 

Potrubia sa majú plniť vodou a majú byť odvzdušnené. Znamená to, že potrubia sa plnia pomaly 
(podľa možnosti z najnižšieho miesta), aby sa vzduch mohol odvádzať cez dostatočne veľké otvory a 
cez horný koniec potrubia. Otvory sa postupne uzatvárajú od dolného konca potrubia.  

Použitá voda môže byť buď pitná voda alebo voda z miestnych zdrojov s porovnateľnou kvalitou. 

Skúšobné tlaky 

Pri úsekovej tlakovej skúške sa majú dosiahnuť nasledovné pretlaky: 

a) 1.3 x maximálny pracovný tlak (MPT) pre potrubia z azbesto-cementových, PVC-U, LDPE, 
HDPE a PP rúr, 

b) 1.4 x MPT ak MPT je menší ako 0.25 MPa, alebo MPT + 0.1 MPa ak MPT je vyšší ako 
0.25 MPa pre potrubia zo železobetónových rúr, 

c) 1.5 x MPT ak MPT je nižší ako 1.0 MPa, alebo MPT + 0.5 MPa ak MPT je vyšší ako 1.0 MPa 
pre potrubia z oceľových rúr bez výstielky, oceľových rúr s výstielkou z cementovej malty, 
oceľových rúr so živičnou výstielkou, z tvárnej liatiny, sklolaminátových, z predpätého betónu 
a zo zliatín. 

 

V najvyššom mieste skúšaného úseku musí byť skúšobný pretlak o 0.2 MPa nižší ako je uvedené 
vyššie. 

Pri celkovej tlakovej skúške sa potrubie s armatúrami skúša skúšobným pretlakom, ktorý sa rovná 
najvyššiemu dovolenému pretlaku. 
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Príprava na úsekovú tlakovú skúšku 

Všetky spoje musia byť viditeľné, ostatné časti potrubí majú byť zasypané. Obetónovanie spojov a 
kotevných blokov sa musí realizovať podľa návrhu a musí byť ukončené pred začatím skúšok. 
Podzemná voda sa musí počas skúšok z výkopu odvádzať. 

Pred začatím skúšok potrubie sa naplní vodou a udržiava sa stály pretlak. Skúšky je možné začať 

a) ihneď po naplnení vodou pri oceľových a sklolaminátových potrubiach, pri potrubiach zo 
zliatín a pri potrubiach, ktoré nemajú nasiakavé spoje, 

b) najskôr po 3 hodinách po naplnení vodou pri liatinových potrubiach s pružným spojom LKD 
alebo SKD, s upchávkovým spojom a pri potrubiach s nasiakavými spojmi, 

c) najskôr po 12 hodinách po naplnení vodou pri potrubiach z PVC-U, HDPE, LDPE, PP a pri 
potrubiach, ktoré sa dotvarujú, 

d) najskôr po 24 hodinách po naplnení vodou pri potrubiach zo železobetónu a z predpätého 
betónu, pri azbesto-cementových potrubiach, oceľových a liatinových potrubiach s 
cementovou výstielkou a pri potrubiach, ktoré sú značne nasiakavé. 

Príprava na celkovú tlakovú skúšku 

Celé potrubie musí byť zasypané okrem tých častí, ktoré neboli odskúšané. Podzemná voda sa musí 
počas skúšok z výkopu odvádzať. Musia byť namontované všetky uzávery, hydranty, kalníky a 
vzdušníky a iné armatúry. Celý úsek musí byť odvzdušnený, uzávery, okrem koncových, majú byť 
otvorené. 

Úsek je naplnený vodou a prevádzkový pretlak je udržiavaný až do začatia skúšky. 

Trvanie úsekových tlakových skúšok 

Po dosiahnutí skúšobného tlaku sa prestáva čerpať na 15 minút a sleduje sa pokles tlaku. Potom sa 
opäť zvýši pretlak na hodnotu skúšobného tlaku a udržiava sa min. 30 minút. Po dosiahnutí 
predpísaného pretlaku sa čerpanie preruší na 15 minút a kontroluje sa pokles za tento čas. Na 
vyhodnotenie tlakovej skúšky je rozhodujúce toto meranie. 

Pokles tlaku nesmie byť vyšší ako 0.02 MPa počas 15 minútovej periódy. Pre azbesto-cementové 
potrubia a potrubia z predpätého betónu je povolené mať pokles 0.3 MPa. 

Trvanie celkových tlakových skúšok 

Skúšky pri celkovej tlakovej skúške trvajú 8 hodín. Výsledky sú akceptovateľné ak tlak po 8 hodinách 
neklesne pod 0.9xMPT. Tlak v najvyššom bode systému nesmie poklesnúť pod 0.2 MPa. Úsek je 
vodotesný ak nebol zistený viditeľný únik vody v spojoch, tvarovkách a v armatúrach. 

Skrátené úsekové tlakové skúšky 

Skrátenou tlakovou skúškou je možné skúšať potrubia z HDPE, LDPE, PVC-U a PP rúr s DN 50 
alebo menšími, maximálnej dĺžky 200 m ak sú bez spojov alebo sú so spojmi zváranými alebo 
lepenými a do dĺžky 50 m, ak sú s inými spojmi. Potrubie je naplnené vodou a je skúšané tlakom 1.3 x 
MPT. Obsyp a zásyp sa pripúšťa v nevyhnutnom rozsahu na udržanie polohy potrubia, spoje musia 
byť viditeľné. Trvanie skúšky je 15 minút. Výsledok je akceptovateľný ak pokles tlaku počas 15 minút 
je menší ako 0.02 MPa. 

Skrátené celkové tlakové skúšky 

Skúška trvá 1 hodinu a je vykonávaná pri MPT pre potrubia z HDPE, LDPE, PVC-U a PP rúr. 
Výsledky sú akceptovateľné, ak nebol zistený viditeľný únik vody v spojoch, tvarovkách a v 
armatúrach a tlak neklesol pod hodnotu 0.9xMPT počas celého trvania skúšok. 

 

Skúšanie výtlačných potrubí sa bude vykonávať v 100%-nom rozsahu. Všetky náklady spojené 
s uvedenými skúškami znáša Zhotoviteľ, vrátane nákladov na zabezpečenie médií, napúšťacieho 
potrubia, čerpadiel, energií atď. 
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5. TLAKOVÉ SKÚŠKY VODOVODNÝCH POTRUBÍ 

Tlakové skúšky potrubí na dopravu vody sa majú vykonávať podľa STN EN 805 „Vodárenstvo – 
Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov“. 

 

Všeobecné požiadavky 

Každé vybudované potrubie sa musí podrobiť tlakovej skúške vodou na zaručenie neporušenosti rúr, 
spojov, tvaroviek a ostatných súčastí, ako sú kotevné bloky. 

 

Plnenie a skúšanie potrubia 

Starostlivosť sa musí venovať pomalému plneniu potrubia vodou, pričom sú všetky odvzdušňovacie 
zariadenia otvorené a potrubie sa dostatočne odvzdušní. 

Pred vykonaním tlakovej skúšky sa musí skontrolovať, či je skúšobné zariadenie kalibrované, v 
dobrom pracovnom stave a správne namontované na potrubie. 

Tlaková skúška sa musí vykonať so všetkými odvzdušňovacími zariadeniami, ktoré sú uzavreté, a s 
medziľahlými uzávermi, ktoré sú otvorené. 

Pri všetkých štádiách skúšania, plánovanej postupnosti a akomkoľvek variante postupu sa musí 
dohliadať, aby sa vyhlo nebezpečenstvu pre personál. Všetci pracovníci musia byť jasne informovaní 
o veľkosti zaťaženia pomocných tvaroviek a podpier a o následkoch, ak dôjde k ich porušeniu. 

Tlak v potrubí sa musí znižovať pomaly a pri vyprázdňovaní musia byť všetky odvzdušňovacie 
zariadenia otvorené. 

 

Zásyp a zakotvenie 

Pred tlakovou skúškou musí byť potrubie, ak je to potrebné, zakryté zásypovým materiálom tak, aby 
nedošlo k zmene jeho polohy, ktorá by mohla viesť k netesnosti. Zásyp spojov je voliteľný. Trvalé 
opory alebo zakotvenia musia byť vybudované tak, aby odolali osovým silám pri skúšobnom tlaku. 
Betónovým kotevným blokom sa musí umožniť nadobudnúť pred začiatkom skúšky primeranú 
pevnosť. Starostlivosť sa musí venovať zaisteniu, aby veká a iné dočasné zaslepovacie tvarovky boli 
dostatočne zakotvené, so zaťažením rozloženým v súlade s pevnosťou opornej zeminy. Všetky 
dočasné opory alebo zakotvenia koncov skúšobného úseku sa nesmú odstrániť do odstránenia tlaku v 
potrubí. 

 

Výber a plnenie skúšobného úseku 

Potrubie sa skúša vcelku alebo, ak je to potrebné, rozdelené do niekoľkých skúšobných úsekov. 
Skúšobné úseky sa vyberú tak, že: 

• skúšobný tlak sa môže dosiahnuť v najnižšom mieste každého skúšobného úseku; 
• tlak najmenej MDP sa môže dosiahnuť v najvyššom mieste každého skúšobného úseku, ak 

projektant nestanoví inak; 
• voda potrebná pre skúšku sa môže zaobstarať a odstrániť bez ťažkostí. 

 

Z potrubia sa pred skúškou musí odstrániť všetok odpad a cudzí materiál. Skúšobný úsek sa naplní 
vodou. Pri potrubí na pitnú vodu sa na tlakovú skúšku musí použiť pitná voda, ak projektant nestanoví 
inak. 

 

Z potrubia sa musí natoľko úplne, ako je to primeraným spôsobom možné, odsať vzduch. Plnenie sa 
robí pomaly, ak je to možné z najnižšieho miesta potrubia a takým spôsobom, aby sa zabránilo 
spätnému nasávaniu vzduchu a aby na úniky vzduchu boli primerane nadimenzované odvzdušňovacie 
zariadenia. 
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Skúšobný tlak 

Pre všetky potrubia sa z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) vypočíta skúšobný tlak systému (STP) 
takto: 

• pri vypočítaných hydraulických rázoch STP = MD Pc + 100 kPa 
• bez vypočítaných hydraulických rázov STP = MDPa x 1,5 alebo STP = MDPa + 500 kPa, 

pričom sa použije nižšia hodnota. 
 

Stanovený prídavok na hydraulické rázy zahrnutý v MDPa nesmie byť menší ako 200 kPa. 

Výpočet hydraulických rázov sa musí vykonať vhodnými metódami a s použitím príslušných 
všeobecných rovníc v súlade s podmienkami stanovenými projektantom a založenými na 
najnepriaznivejších prevádzkových podmienkach. 

Za normálnych okolností je miestom na inštalovanie skúšobného zariadenia najnižšie miesto 
skúšobného úseku. 

Ak skúšobné zariadenie nie je možné inštalovať v najnižšom mieste skúšobného úseku, musí byť 
tlakom pre tlakovú skúšku skúšobný tlak systému vypočítaný pre najnižšie miesto skúšobného úseku 
znížený o výškový rozdiel. 

V špeciálnych prípadoch, osobitne pre krátke potrubia a pre vodovodné prípojky DN  80 s dĺžkou do 
100 m, ak projektant nestanoví inak, je ako skúšobný tlak systému potrebné použiť iba prevádzkový 
tlak v potrubí. 

 

Skúšobný postup 

Pri všetkých druhoch rúr a materiálov sa môžu použiť rôzne osvedčené skúšobné postupy. Skúšobný 
postup musí stanoviť projektant a môže sa vykonať v troch krokoch: 

• predbežná skúška; 
• skúška poklesu tlaku;  
• hlavná tlaková skúška. 

 

Potrebné kroky musí stanoviť projektant. 

 

Predbežná skúška 

Predbežná skúška je určená na: 

- stabilizovanie skúšaného úseku potrubia umožnením väčšiny časovo závislých pohybov;  

- dosiahnutie primeraného nasýtenia vodou pri použití nasiakavých materiálov; 

- umožnenie zväčšenia objemu pružných rúr vplyvom tlaku pred hlavnou skúškou. 

 

Potrubie sa musí rozdeliť na vhodné skúšobné úseky, úplne naplniť vodou a odvzdušniť; tlak sa musí 
zvýšiť najmenej na prevádzkový tlak bez prekročenia skúšobného tlaku systému. 

Ak sa ukážu neprípustné zmeny polohy akejkoľvek časti potrubia alebo netesnosti, musí sa tlak 
odstrániť a chyby opraviť. 

Čas trvania predbežnej skúšky závisí od materiálu potrubia a musí ho stanoviť projektant so 
zohľadnením príslušných noriem na výrobky. 

 

Skúška poklesu tlaku 

Skúška poklesu tlaku umožňuje posúdenie zostatkového objemu vzduchu v potrubí. 

Vzduch v skúšobnom úseku sa prejaví v nepresnom údaji, ktorý by mal indikovať zrejmú netesnosť 
alebo by v niektorých prípadoch mohol maskovať' malú netesnosť. Prítomnosť vzduchu znižuje 
presnosť skúšania úbytku tlaku a vody. 
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Projektant musí stanoviť, ako sa má skúška poklesu tlaku vykonať. Metóda vykonania skúšky a 
potrebné výpočty sú opísané v A.26. 

 

Hlavná tlaková skúška 

Hlavná tlaková skúška sa nesmie začať, pokiaľ predbežná skúška, ak je stanovená, a stanovená skúška 
poklesu tlaku nie sú úplne dokončené. Do úvahy sa musia vziať vplyvy veľkých teplotných zmien. 

Schválené sú dve základné skúšobné metódy:  

- metóda úbytku vody; 

- metóda úbytku tlaku. 

Metódu, ktorá sa má použiť, stanovuje projektant. Pri rúrach s viskozitno elastickým správaním môže 
projektant stanoviť alternatívny skúšobný postup, ako sa opisuje v A.2. 

 

Metóda úbytku vody 

Použiť sa môžu dve rovnocenné metódy merania úbytku vody, t. j. meranie vypusteného objemu alebo 
meranie načerpaného objemu, ako sa to opisuje v nasledujúcich postupoch. 

 

a) Meranie vypusteného objemu 

Tlak sa rovnomerne zvyšuje až do dosiahnutia skúšobného tlaku systému (STP). STP sa udržiava 
čerpaním, ak je to potrebné, počas najmenej jednej hodiny. 

Čerpadlo sa odpojí a počas trvania skúšky jednu hodinu alebo dlhší čas, ak to stanoví projektant, sa do 
potrubia nesmie pridávať žiadna ďalšia voda. 

Po uplynutí skúšobného času sa zmeria zníženie tlaku, potom sa čerpaním obnoví STP a odmeria 
množstvo vypustenej vody až do opätovného zníženia tlaku na úroveň dosiahnutú na konci skúšky. 

 

b) Meranie načerpaného objemu 

Tlak sa rovnomerne zvyšuje až do dosiahnutia skúšobného tlaku systému (STP). 

STP sa udržiava počas trvania skúšky najmenej jednu hodinu alebo, ak to stanoví projektant dlhšie. 

Počas tohto skúšobného času sa vhodným zariadením meria a zaznamená dočerpané množstvo vody 
potrebné na udržiavanie STP. 

 

Projektant musí stanoviť, ktorá metóda sa použije. 

 

Nameraný úbytok vody na konci prvej hodiny skúšobného času nesmie prekročiť hodnotu vypočítanú 
s použitím nasledujúceho vzorca: 
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kde 

Vmax  dovolený úbytok vody v litroch; 

V objem skúšobného úseku potrubia v litroch; 

p dovolený úbytok tlaku podľa 11.3.3.4.3 v kPa; 

Ew modul objemovej pružnosti vody v kPa; 

D vnútorný priemer rúry v metroch;  

e hrúbka steny rúry v metroch; 
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ER modul pružnosti steny rúry v obvodovom smere v kPa; 

1,2 opravný koeficient (napr. pre obsah vzduchu) počas hlavnej tlakovej skúšky. 

 

Metóda úbytku tlaku 

Tlak sa rovnomerne zvyšuje až do dosiahnutia skúšobného tlaku systému (STP). 

Čas trvania skúšky úbytku tlaku je l h alebo dlhší, ak to stanoví projektant. Počas hlavnej tlakovej 
skúšky musí úbytok tlaku p prejavovať klesajúcu tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie prekročiť 
nasledujúce hodnoty: 

- 20 kPa pre rúry z tvárnej liatiny s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, oceľové rúry s 
výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, betónové rúry s oceľovým plášťom, rúry z plastov; 

- 40 kPa pre rúry z vlákno-cementu a betónové rúry bez oceľového plášťa. Pre rúry z vlákno-cementu 
sa môže úby10k tlaku zvýšiť zo 40 kPa na 60 kP a, ak je projektant presvedčený, že existujú 
podmienky na nadmernú absorpciu. 

Pre rúry s viskozitno elastickým správaním (akými sú polyetylénové rúry), ktorých vodotesnosť sa 
nemôže počas tejto skúšky v primeranom čase overiť, sa alternatívne musí overiť osobitne (pozri 
A.27). V tomto prípade sa - iba na kontrolu konštrukčnej celistvosti - STP počas stanoveného času 
obnovuje v pravidelných intervaloch a úbytok tlaku musí vykazovať klesajúcu tendenciu. 

 

Hodnotenie skúšky 

Ak úbytok prekročí stanovenú hodnotu alebo ak sa zistia chyby, systém sa musí prezrieť a podľa 
potreby opraviť. Skúška sa musí opakovať, až pokiaľ úbytok nevyhovie stanovenej hodnote. 

 

Záverečná celková skúška systému 

Ak bolo potrubie na vykonanie tlakových skúšok rozdelené na dva alebo viacero úsekov a všetky 
úseky sa mali primerane odskúšať, musí sa celý systém, ak to stanoví projektant, zaťažiť najmenej 
počas 2 h prevádzkovým tlakom. Všetky doplnkové súčasti, ktoré boli do priľahlých úsekov začlenené 
po tlakovej skúške, musia sa vizuálne prezrieť na netesnosti a zmeny polohy uloženia v horizontálnom 
i vertikálnom smere. 

 

Zaznamenávanie výsledkov skúšok 

Musí sa urobiť a uschovať úplný záznam s podrobnosťami o skúške. 

 

Tlakové skúšky vodovodných potrubí sa budú vykonávať v 100%-nom rozsahu. 
Všetky náklady spojené s uvedenými skúškami znáša Zhotoviteľ, vrátane nákladov na 
zabezpečenie médií, napúšťacieho potrubia, čerpadiel, energií atď.. 
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6. DEZINFEKCIA VODOVODNÝCH POTRUBÍ 

Po vybudovaní a tlakovej skúške vodovodného potrubia sa vykoná jeho preplach a dezinfekcia podľa 
požiadaviek Objednávateľa nasledovne: 

 Dezinfekcia potrubí sa bude vykonávať dávkovaním dezinfekčného prostriedku (chlórňanu 
sodného) do vopred stanovených úsekov hotového diela. Dĺžka skúšaných úsekov a podrobný 
spôsob vykonávania dezinfekcie sa dohodne s prevádzkovateľom. 

 Po nadávkovaní dezinfekčného prostriedku sa skúšaný úsek prepláchne pitnou vodou. 
Preplachovanie bude trvať min. 15 minút, potom sa zmeria koncentrácia zostatkového chlóru 
na konci potrubia, (meranie sa robí chlórkolorimetrom). Zbytková koncentrácia voľného 
chlóru na konci úseku musí byť min. 0,2 - 0,3 mg/l, ak nedosahuje uvedenú hranicu, musí sa 
urobiť dochlórovanie. 

 Po úspešnom ukončení dezinfekcie sa urobia laboratórne skúšky na zistenie koncentrácie 
železa, zákalu a zostatkového chlóru, ďalej skúšky v rozsahu minimálnej analýzy podľa 
prílohy č. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú 
vodu a kontrolu kvality pitnej vody. Pokiaľ nebudú dodržané predpísané hodnoty, dezinfekcia 
sa musí zopakovať. 

 Ak nasleduje za budovaným úsekom jestvujúce vodovodné potrubie, vykoná sa po napojení 
taktiež odkalenie a dezinfekcia aj tohto potrubia po nasledujúci vhodný kalník. 

 Kontrolné odbery pre rozsah minimálnej analýzy sa potom robia len na konci 
preplachovaného úseku potrubia po vykonaní preplachu a dezinfekcie. 

 

Všetky uvedené činnosti sú súčasťou prác Zhotoviteľa a majú byť zahrnuté v ponukovej cene. Tie 
práce, na ktoré Zhotoviteľ nemá oprávnenie, budú zabezpečené objednávkou u oprávnenej osoby (tzn. 
odbery vzoriek a laboratórne skúšky). 

 

Dezinfekcia sa bude vykonávať podľa uvedených pokynov v 100%-nom rozsahu. 
Všetky náklady spojené s uvedenými skúškami znáša Zhotoviteľ, vrátane nákladov na 
zabezpečenie médií, napúšťacieho potrubia, čerpadiel, energií, atď.. 
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7. SKÚŠANIE STROJOV A ZARIADENÍ 

Všeobecne 

Zhotoviteľ musí vykonať všetky nevyhnutné skúšky na stavenisku za prevádzkových podmienok, aby 
bolo možné potvrdiť splnenie Špecifikácie k plnej spokojnosti SD. Minimálne musia byť vykonané 
skúšky a revízia, ktorá je uvedená nižšie. 

 Individuálne skúšky - sú skúšky jednotlivých stavebných objektov, strojov alebo zariadení v 
rozsahu potrebnom pre preverenie ich úplnosti, funkcie a poriadne vykonanej montáže. Sú 
súčasťou montážnych prác a sú zahrnuté v ponukovej cene.  

 Príprava ku komplexným skúškam – sú práce potrebné po individuálnom vyskúšaní, aby 
zariadenie bolo schopné komplexne vyskúšať. Sú zahrnuté v ponukovej cene. 

 Komplexné skúšky – sú práce potrebné k odskúšaniu skupín strojov a zariadení vo 
vzájomných väzbách a k preukázaniu, že dodávka je schopná Skúšobnej prevádzky. Sú 
zahrnuté v ponukovej cene. 

 Skúšobná prevádzka (zabezpečuje Objednávateľ) - Zhotoviteľ musí preukázať k plnej 
spokojnosti SD, že celý komplex technológie je schopný spoľahlivej prevádzky v súlade s 
požadovanými kritériami ohľadne výkonových parametrov strojno-technologických zariadení. 
Po skúšobnej prevádzke bude technologický proces a výkon jednotlivých zariadení 
Zhotoviteľom (v spolupráci s Objednávateľom) vyhodnotený, a ak niektoré technologické 
zariadenie nedosiahne parametre požadované v zmluve, Zhotoviteľ vykoná adekvátne 
opatrenia tak v stavebnej (pokiaľ treba) ako aj v technologickej časti diela.  

Podmienky skúšok 

 Všetky práce, materiál a vybavenie pre skúšky na stavenisku musí zabezpečiť Zhotoviteľ. 
 21 dní pred zahájením skúšok na stavenisku musí Zhotoviteľ vydať všetky podrobnosti a 

program navrhovaných skúšok k schváleniu a poskytnúť SD 14 dní k výhradám alebo k 
schváleniu. Ak by SD považoval tieto skúšky za nepostačujúce, aby potvrdil odpovedajúci 
stav, potom musia byť vykonané dodatočné skúšky na základe jeho pokynov a musia byť 
realizované na náklady Zhotoviteľa. Skúšky na stavenisku nie je možné zahájiť, pokiaľ k tomu 
SD nedá písomný súhlas. 

 SD si vyhradzuje právo byť prítomný pri akejkoľvek skúške alebo uvádzaní do prevádzky a 
svojím schválením(alebo výhradami) musí potvrdiť svoj zámer. Tam, kde majú byť skúšky 
SD svedecky potvrdené, musí mu Zhotoviteľ oznámiť 14 dní vopred dátum a miesto konania 
skúšky.  

 Zhotoviteľ musí byť zodpovedný za koordináciu programu skúšok všetkých súčastí na 
stavenisku a za zaistenie skutočnosti, že všetky zainteresované strany budú počas skúšok 
prítomné. 

 Zhotoviteľ musí zaistiť, aby prevádzka akéhokoľvek existujúceho diela nebola narušená 
žiadnym spôsobom. Konečný prietok z novej prevádzky, ktorý nezodpovedá daným 
kvalitatívnym normám, nebude umožnený. Zhotoviteľ musí byť zodpovedný za dočasné 
čerpadlá, armatúry, potrubia atď., ktoré sú nevyhnutné k dosiahnutiu tejto podmienky. 

 Pri vykonávaní skúšok na zariadeniach musí byť Zhotoviteľ zodpovedný za celkové 
bezpečnostné opatrenia, vzťahujúce sa k tomuto zariadeniu, a musí zaistiť, aby nikto z ľudí 
nebol priamo alebo nepriamo vystavený nebezpečenstvu. 

 Zhotoviteľ musí zabezpečiť Certifikáty o revízii celého elektrického zariadenia a kabeláže 
pred individuálnymi skúškami. 

 Zhotoviteľ musí ku kontrolnému zoznamu všetkých skúšok poskytnúť výsledky a všetky 
druhy činností, aby sa eliminovali chyby. Tento zoznam musí podpísať SD ako potvrdenie 
vykonania skúšok. 

 Pokiaľ, podľa záujmov SD, sú skúšky na stavenisku zbytočne oneskorené, môže dať 
Zhotoviteľ písomne pokyn k príprave týchto skúšok. Ak do 10 dní od obdržania uvedeného 
oznámenia skúšky ešte neboli vykonané, SD môže sám začať vykonávať uvedené skúšky. 
Všetky náklady spojené s vykonávaním skúšok musí hradiť Zhotoviteľ. 
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Ďalšie podmienky skúšania na stavenisku sú uvedené v nasledujúcej kapitole. 
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8. INDIVIDUÁLNE A KOMPLEXNÉ SKÚŠKY 

Prvou fázou komplexného vyskúšania strojov a zariadení je vykonanie individuálnych skúšok. 
Individuálne skúšky sa vykonajú v čistej vode. 

 

V rámci individuálnych skúšok sa sleduje: 

 správnosť namontovania stroja, 
 správny smer otáčania stroja, 
 tesnosť spojov, 
 dosahovanie deklarovaného výkonu, 
 odber elektrickej energie, 
 správna funkcia diaľkového ovládania. 

Individuálne skúšky sa vykonajú na mieste, následne z OS v ručnom režime. 

V prípade výskytu vád alebo nedostatkov sa pristúpi k ich odstráneniu okamžite. 

 

Ďalšou fázou komplexného vyskúšania strojov a zariadení je vyskúšanie vzájomnej súčinnosti skupiny 
strojov v automatickom režime podľa pripraveného programu chodu ČOV.  

Súčasne sa odskúša správna funkcia regulačných členov (frekvenčné meniče, regulácia čerpania 
surovej odpadovej vody a pod.), funkčnosť rezervných strojov a zariadení (automatické zaskakovanie 
za porúchaný stroj) snímanie a archivovanie nameraných veličín. 

Poslednou fázou komplexného odskúšania strojov a zariadení je sledovanie ČOV, ktorá pracuje 
v automatickom režime ovládania. Pred zahájením poslednej fázy vyskúšania v programe chodu ČOV 
sa nastavia medzné hodnoty meraných veličín, nastavia sa parametre regulačných členov. 

 

Zhotoviteľ počas komplexných skúšok má dokázať k spokojnosti SD najmä nasledovné: 

 Dokončené Dielo je v plnom súlade s ustanoveniami Zmluvy, vrátane akýchkoľvek zmien 
odsúhlasených Objednávateľom a zabudované technologické zariadenia a materiály sú vhodné 
pre účely ich používania,  

 Dielo alebo časti Diela sú pripravené k skúšobnej prevádzke v súlade s parametrami 
predpísanými orgánom štátnej vodnej správy (OŠVS), vrátane limitov povolených počas 
trvania povolenia na dočasné užívanie stavby. Za úspešné uvedenie biologickej linky ČOV do 
prevádzky sa považuje dosiahnutie garantovanej účinnosti čistenia potvrdenej odberom 
7 vzoriek počas 24 hodín, pričom tieto už musia spĺňať kvalitu stanovenú OŠVS pre skúšobnú 
prevádzku. Za dosiahnutie predpísanej účinnosti čistenia zodpovedá Objednávateľ, resp. 
projektant Objednávateľa, Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu Diela, za kvalitu materiálov a 
výrobkov zabudovaných do Diela v súlade so špecifikáciami zmluvy. 

 

Komplexné vyskúšanie považujeme za úspešné, keď v priebehu 72 hodinovej prevádzky ČOV 
v automatickom režime nevznikne žiadna porucha stroja alebo zariadenia (vrátane elektrických 
zariadení), meranie fyzikálnych veličín pracuje správne a aj archivácia meraných hodnôt je bezchybná. 

Komplexné skúšky nie je možné začať, pokiaľ nebude celé Dielo alebo časti Diela pripravené k týmto 
skúškam. Harmonogram nábehu technologických jednotiek a harmonogram komplexných skúšok sa 
má zahrnúť do HMG. 

Pred začatím komplexných skúšok musí Zhotoviteľ zabezpečiť na svoje náklady kompletné vyčistenie 
Diela prípadne časti skúšaného Diela (napr. pri skúšaní úseku vodnej linky ČOV, ktorá bude uvádzaná 
do predčasného užívania). 

Počas skúšok sa odskúšajú všetky časti zariadení a materiálov aby sa dokázal ich súlad so 
špecifikáciami tak pri ručnej ako aj pri automatickej prevádzke.  

SD má byť prítomný počas všetkých skúšok s výnimkou prípadov, keď sa SD nechce zúčastniť 
skúšok. V tomto prípade Zhotoviteľ môže pokračovať v prácach alebo skúškach. 
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Zhotoviteľ bude spolupracovať s SD počas celého priebehu skúšok a poskytne SD všetky ním 
požadované informácie. Zhotoviteľ dodá SD protokol o priebehu komplexných skúšok. Protokol musí 
obsahovať najmä: začiatok a koniec skúšok, osoby ktoré sa skúšok zúčastnili, krátky popis priebehu 
skúšok pre každé zariadenie.  

V prípade, že sa počas skúšok preukáže, že Dielo, výrobky, materiály alebo kvalita prác nie sú v 
súlade s požiadavkami Zmluvy, Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí náležité zmeny alebo opravy 
a taktiež opakované skúšky. 

Zhotoviteľ zabezpečí taký priebeh skúšok, aby sa predišlo k vážnemu znečisteniu životného prostredia 
a najmä recipientov v dôsledku skúšok. V prípade, že to v ojedinelých prípadoch z dokázateľných 
prevádzkových dôvodov nie je možné, upozorní na danú skutočnosť SD. Zhotoviteľ taktiež zabezpečí, 
aby v dôsledku použitých skúšobných procedúr sa do recipientov nedostali kaly, filtráty, kondenzáty 
alebo iné odpadové vody alebo látky. 

V rámci ukončenia a vyhodnotenia komplexných skúšok celého Diela, Zhotoviteľ vypracuje 
Prevádzkový a manipulačný poriadok pre skúšobnú prevádzku resp. v prípade uvádzania časti Diela 
do predčasného užívania Prevádzkový a manipulačný poriadok príslušnej časti Diela. Prevádzkový 
poriadok musí byť predložený k odsúhlaseniu Objednávateľovi a prevádzkovateľovi Objednávateľa 
a po jeho odsúhlasení na OŠVS, vrátane všetkých príloh (textová, výkresová časť vrátane popisu 
štruktúry a rozhodovacích algoritmov ASRTP) najmenej 30 dní pred zahájením skúšobnej prevádzky. 
Manipulačný poriadok po odsúhlasení SD predkladá v zastúpení Objednávateľa Zhotoviteľ na 
odsúhlasenie príslušnému správcovi toku a po jeho odsúhlasení OŠVS. 

Náklady spojené so všetkými skúškami prevedených počas individuálnych a komplexných 
skúšok, vrátane nákladov na zriadenie a prevádzku skúšobných zariadení bez ohľadu na to, či 
ide o továrenské testy alebo skúšky na Stavenisku vrátane zabezpečenia všetkých médií (energie, 
voda, kal, chemikálie) znáša Zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami Zmluvy.  
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9. ZAŠKOLENIE OBSLUHY 

Pred začatím skúšobnej prevádzky Zhotoviteľ zabezpečí zaškolenie obsluhy v rozsahu potrebnom na 
prevádzkovanie diela uvádzaného do skúšobnej prevádzky vrátane zaškolenia BoZP. O školeniach 
vypracuje samostatný zápis.  

Zaškolenie personálu Objednávateľa (prevádzkovateľa) musí byť zahrnuté v ponuke. Cieľom školenia 
je zabezpečiť, aby vybraní pracovníci Objednávateľa (prevádzkovateľa) získali potrebné vedomosti 
o inštalovanej technológii, prevádzke a údržbe všetkých zariadení zahrnutej v projekte za účelom 
zabezpečenia riadnej trvalej prevádzky a údržby všetkých zložiek diela. Školenie sa musí uskutočniť 
pred kolaudačným konaním. 

Školenie Zhotoviteľa pre každý typ prác musí vo všeobecnosti pokrývať: znalosť celého systému a 
správnu prevádzku inštalovanej technológie, prevádzku a údržbu strojov a zariadení, kontrolu kvality, 
bezpečnostné opatrenia. 

Školenie musí vo všeobecnosti zahŕňať oboznámenie sa s aspektmi prevádzky systémov ako celku, 
ďalej oboznámenie sa so špecifickými položkami zariadení. Školenie bude zabezpečené 
na konkrétnych zariadeniach vrátane implementácie prevádzkových a údržbových programov 
popísaných v prevádzkových poriadkoch a manuáloch údržby poskytnutých Zhotoviteľom.   

Školenie bude tiež nasmerované k špecifickým požiadavkám obsluhy, nakoľko inštrukcie 
a oboznamovanie sa rôznych zainteresovaných pracovníkov sa líši vzhľadom na ich schopnosti, 
a predpokladá sa, že pracovníci budú vyžadovať, aby sa kládol dôraz na odlišné aspekty. 

Všetky školenia musia byť úspešne dokončené a preukázané ešte pred odovzdaním príslušnej časti 
diela do skúšobnej prevádzky. Ak sa so zreteľom na pokrok prác a dennú prevádzku zariadenia a 
systémov vyžaduje, aby akékoľvek systémy alebo zariadenia boli dané do prevádzky Objednávateľa 
(prevádzkovateľa) pred ukončením prác, Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky potrebné inštrukcie a 
školenie pre pracovníkov Objednávateľa tak, aby pochopili technológiu a prevádzku.  

Zhotoviteľ pred začatím skúšok vyhotoví harmonogram školení prevádzkovateľa, ktorý predá SD aj 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ bude vykonávať školenia v súlade s Plánom školení, ktorý predloží na 
odsúhlasenie SD spolu s Kontrolným a skúšobným plánom SD 
Zhotoviteľ oznámi termín školenia zástupcov prevádzkovateľa minimálne 7 dní pred stanoveným 
termínom SD ako aj Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ poskytne všetok potrebný školiaci materiál a audiovizuálne pomôcky vrátane poznámok, 
diagramov, filmov a ďalších školiacich pomôcok, ktoré sú potrebné k tomu, aby pracovníci mohli 
neskôr absolvovať opakovacie kurzy pre samoukov. 

Náklady spojené so zaškolením obsluhy vrátane prípravy školiaceho materiálu znáša Zhotoviteľ 
v súlade s ustanoveniami všeobecných podmienok Zmluvy.  
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10. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA 

Skúšobnú prevádzku, okrem jej vyhodnotenia, bude zabezpečovať prevádzkovateľ 
Objednávateľa.  

Skúšobná prevádzka môže začať až po vydaní povolenia OŠVS na dočasné užívanie Diela v skúšobnej 
prevádzke (v zmysle stavebného zákona) na základe žiadosti, ktorú na základe poverenia 
Objednávateľa predloží Zhotoviteľ prípadne SD. Skúšobná prevádzka pre ČOV je stanovená v dĺžke 
trvania 12 mesiacov pokiaľ OŠVS nestanoví inak.  

Zhotoviteľ bude zodpovedný za metodické riadenie a dozor nad Skúšobnou prevádzkou. V tomto 
období Zhotoviteľ musí poskytnúť prevádzkovateľovi Objednávateľa znalosti a technickú pomoc. 
Náklady s týmto spojené znáša Zhotoviteľ.  

Zhotoviteľ musí predviesť k plnej spokojnosti SD, že celý komplex stavieb, strojov a zariadení, 
riadiacich systémov a subsystémov a technológie procesu, sú schopné spoľahlivo fungovať a splniť 
požadované kritériá výkonu. Tento predmet nebude považovaný za splnený, ak prevádzka bude 
vyžadovať zvýšenú mieru zásahov užívateľa, potrebnú k dosiahnutiu požadovanej úrovne výkonu. 

Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky vykoná Zhotoviteľ v rámci plnenia Zmluvy, prevádzkovateľ 
Objednávateľa je povinný poskytnúť potrebnú asistenciu k vyhodnoteniu skúšobnej prevádzky.  

Skúšobná prevádzka bude zahájená so súhlasom špeciálneho stavebného úradu a dotknutých orgánov 
štátnej správy a bude vykonaná v súlade s prevádzkovým poriadkom pre skúšobnú prevádzku, 
spracovaným Zhotoviteľom a v súlade s vodohospodárskym rozhodnutím pre nakladanie s vodami.  

 

Pred začatím skúšobnej prevádzky: 

• Zhotoviteľ zabezpečí zaškolenie obsluhy v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie Diela 
uvádzaného do skúšobnej prevádzky vrátane zaškolenia BOZP. O školeniach vypracuje 
samostatný zápis.  

• Objednávateľ zabezpečí schválenie Prevádzkového poriadku pre skúšobnú prevádzku 
a manipulačného poriadku. 

 

Priebeh skúšobnej prevádzky bude odsúhlasený SD aj Objednávateľom. Zhotoviteľ bude zodpovedný 
za metodické riadenie skúšobnej prevádzky. Riadenie skúšobnej prevádzky bude zahŕňať najmä: 

• Vypracovanie metodických pokynov na riadenie skúšobnej prevádzky  
• Obhliadku ČS a ČOV minimálne 1 x týždenne, u ČS sa po nábehu prevádzky pripúšťa 1x 

mesačne, 
• 1x mesačne účasť na kontrolnej porade zvolanej Objednávateľom vrátane predloženia správy 

o priebehu skúšobnej prevádzky za uplynulý mesiac. Za Zhotoviteľa sa na poradách zúčastní 
min. technológ, strojár, elektrikár, špecialista na MaR a ASRTP. 

• Vydávanie písomných pokynov pre riadenie prevádzky nad rámec prevádzkového poriadku 
• Upozornenie prevádzkovateľa, SD a Objednávateľa na nedodržiavanie ustanovení 

prevádzkového poriadku 
 

Okrem vyššie uvedeného má Zhotoviteľ počas priebehu skúšobnej prevádzky: 

• Dokázať, že Dielo vyhovuje špecifikovaným návrhovým a prevádzkovým podmienkam. 
Zhotoviteľ ponechá na Stavenisku dostatočný počet odborníkov pre potreby realizácie 
prípadných zmien. 

• Zabezpečiť skúsený personál k asistencii prevádzkovaniu Diela pri bežných aj mimoriadnych 
prevádzkových stavoch (podľa možnosti) za účelom stanovenia optimálnej prevádzky 
jednotlivých prvkov. 

• Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky opravy k dosiahnutiu bezporuchovej prevádzky Diela 
a všetky takéto úkony vykoná na vlastné náklady. 

• Prijímať požiadavky a odporúčania od prevádzkovateľa ohľadne zmien a doplnkov 
prevádzkových a manipulačných poriadkov ako podklad pre prevádzkový poriadok pre trvalú 
prevádzku. 



ČOV Sever  
Zmluva 

Skúšky 21 

• Vyhodnotiť skúšobnú prevádzku pre potreby prevádzkovateľa Objednávateľa a OŠVS. 

Objednávateľ bude koordinovať svoju činnosť tak, aby technickú pomoc Zhotoviteľa úplne využil a 
rešpektoval a aby nedošlo k porušeniu práv dotknutých strán. Objednávateľ bude pre riadenie procesu 
ČOV používať iba dodaný systém riadenia technologických procesov a bude pri zadávaní voľných 
hodnôt využívať iba intervaly určené Prevádzkovým poriadkom. Všetky ostatné oprávnené zásahy do 
algoritmov, či do množstva a rozsahu sledovaných veličín bude v priebehu skúšobnej prevádzky 
vykonávať Zhotoviteľ. Všetky zásahy do algoritmov, či do množstva a rozsahu sledovaných veličín v 
priebehu skúšobnej prevádzky, vykonávané Zhotoviteľom a odsúhlasené Objednávateľom, budú v 
súčinnosti s Objednávateľom a zavedie sa o nich zvláštna evidencia. Pred zahájením vlastnej 
skúšobnej prevádzky Zhotoviteľ predloží postup komplexného testu riadiaceho systému, popis 
rozhodovacích algoritmov a možností overených ich správnosťou. Počas skúšobnej prevádzky bude 
tento test najmenej 3x vykonaný. Zhotoviteľ zabezpečí počas skúšobnej prevádzky všetky úpravy 
riadiaceho systému požadovaných Objednávateľom. 

Vady, ktoré sa vyskytnú počas skúšobnej prevádzky i napriek tomu, že bude vykonávaná v súlade s 
Prevádzkovým poriadkom a technickou pomocou Zhotoviteľa, odstráni Zhotoviteľ v rámci svojich 
záruk za Dielo. V prípade, že sa bude pochybovať o dosiahnutí parametrov výkonu dodaných strojov a 
zariadení a bude potrebné tieto parametre overiť, Zhotoviteľ musí zabezpečiť všetky nevyhnutné 
opatrenia, ktoré sú potrebné k tomuto meraniu výkonu a vykonať okamžite potrebné skúšky. 

Technologický proces a výkon jednotlivých zariadení bude vyhodnotený a ak to bude nevyhnutné 
budú vykonané adekvátne opatrenia na náklady Zhotoviteľa, tak v stavebnej ako aj v technologickej 
časti. Požadované parametre ČOV sú špecifikované v súťažných podkladoch, na základe ktorých 
Zhotoviteľ vypracoval DSP. Za dodržanie týchto parametrov ručí generálny projektant Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ zároveň ručí za kvalitu vyhotovenia všetkých súčastí diela v zmysle zmluvy o Dielo.  

V rámci ukončenia a vyhodnotenia skúšobnej prevádzky, Zhotoviteľ zapracuje všetky zmeny a takto 
opravený elaborát vydá ako Prevádzkový a manipulačný poriadok pre trvalú prevádzku. Tento 
prevádzkový poriadok musí byť predložený k odsúhlaseniu Objednávateľovi a prevádzkovateľovi 
Objednávateľa a po jeho odsúhlasení na OŠVS, vrátane všetkých príloh (textová, výkresová časť 
vrátane popisu štruktúry a rozhodovacích algoritmov ASRTP) najmenej 30 dní pred zahájením trvalej 
skúšobnej prevádzky. Manipulačný poriadok po odsúhlasení SD predkladá v zastúpení Objednávateľa 
Zhotoviteľ na odsúhlasenie príslušnému správcovi toku a po jeho odsúhlasení OŠVS. 

Funkčnosť jednotlivých technologických uzlov ČOV, overiteľné chemickou analýzou bude overená 
počtom rozborov, vykonaných za ustáleného stavu prevádzky. Počet a spôsob odberu vzoriek musí 
byť vykonaný v súlade s Prílohou č.7 NV SR 269/2010 Z.z. 

Náklady na uvedené činnosti sú zahrnuté v ponukovej cene Zhotoviteľa.  

Bude sa mať za to, že skúšobná prevádzka Diela alebo časti Diela bola ukončená ak doba stanovená 
pre skúšobnú prevádzku, v súlade s ustanoveniami Zmluvy ako aj s ustanoveniami povolenia 
vydaného OŠVS (vrátane prípadného predĺženia skúšobnej prevádzky), uplynula a zároveň boli 
splnené nasledovné podmienky: 

• Bola dokázaná kvalita Diela alebo časti Diela v súlade so Zmluvou 
• Dielo bolo počas celej doby skúšobnej prevádzky v prevádzke bez zastavenia a porúch, ktoré 

by ovplyvňovali konečnú kvalitu Diela. Prípadné poruchy boli odstránené k spokojnosti SD.  
• Prevádzkový a manipulačný poriadok pre trvalú prevádzku bol doplnený na základe 

poznatkov zo skúšobnej prevádzky a bol schválený Objednávateľom, prevádzkovateľom 
Objednávateľa, správcom toku a príslušným OŠVS. 

• Zhotoviteľ zaslal Objednávateľovi potvrdenú správu o výsledkoch všetkých skúšok. 
• Zhotoviteľ odovzdal kompletnú dokumentáciu o vyhodnotení skúšobnej prevádzky 

Objednávateľovi. 
 
Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré vzniknú v priebehu skúšobnej 
prevádzky z dôvodu poruchy na Technologických zariadeniach dodaných Zhotoviteľom za 
predpokladu, že s nimi bolo manipulované v súlade s prevádzkovým poriadkom, respektíve písomným 
pokynom Zhotoviteľa. 
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Vady, ktoré sa vyskytnú počas skúšobnej prevádzky i napriek tomu, že bude vykonávaná v súlade s 
Prevádzkovým poriadkom a technickou pomocou Zhotoviteľa, odstráni Zhotoviteľ v rámci svojich 
záruk na Dielo.  

V prípade, že sa bude pochybovať o dosiahnutí parametrov výkonu dodaných Technologických 
zariadení a bude potrebné tieto parametre overiť, Zhotoviteľ musí zabezpečiť všetky nevyhnutné 
opatrenia, ktoré sú potrebné k tomuto meraniu výkonu a bezodkladne vykonať potrebné dodatočné 
skúšky na vlastné náklady za účasti Objednávateľa a SD. 

V prípade, že po vykonaní overovacích skúšok alebo meraní sa zistí, že Technologické zariadenia 
treba vymeniť (napriek odsúhlasenej Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom, na základe 
zodpovednosti Zhotoviteľa za návrh Technologických zariadení pre Dielo), Zhotoviteľ musí 
bezodkladne zabezpečiť výmenu (vrátane potrebných úprav v stavebnej časti Diela) a bezodkladne 
vykonať potrebné dodatočné skúšky na vlastné náklady za účasti Objednávateľa a SD. 

 

Náklady vzniknuté v priebehu skúšobnej prevádzky, ktoré sú spojené s prevádzkou Diela ako sú 
energie, médiá, pracovná sila Objednávateľa (resp. jeho prevádzkovateľa), odvoz a likvidácia 
vzniknutých odpadov, znáša Objednávateľ, resp. prevádzkovateľ. Ostatné náklady znáša 
Zhotoviteľ. 

Náklady vzniknuté zo zavinenia Zhotoviteľa znáša Zhotoviteľ. 

Pokiaľ trvanie skúšobnej prevádzky niektorej ČS alebo ČOV bude končiť po ukončení Lehoty 
na oznámenie vád z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Stavebný dozor nevydá Zhotoviteľovi 
Protokol o vyhotovení Diela a Lehota na oznámenie vád sa predĺži o túto dobu. 

 



Západoslovenská vodárenská spolo čnos ť, a. s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

 
 

 

 

 

 

Zhotovenie stavby: 

ČOV SEVER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENOVÁ ČASŤ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec 2015 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Cenová časť 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preambula 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Cenová časť 3 

PREAMBULA 
 
1. Všeobecne 

Cenová časť okrem tejto Preambuly obsahuje Formulár platieb s nasledovnými hárkami: 

• Celkový súhrn 
• Hárky stavebných prác Aktivity A jednotlivých regiónov 
• Hárky stavebných prác Aktivity B podľa jednotlivých ČOV 
• Všeobecné položky 
 
Pri príprave ponuky a ocenení jednotlivých položiek v Ponukovej cene (Akceptovanej zmluvnej 
hodnote) Zhotoviteľ zohľadní: 

a) všetky odborne vyhotovené práce, Materiály, Zariadenie Zhotoviteľa, Vybavenie a Technologické 
zariadenia odôvodnene potrebné pre vyhotovenie Diela, tak ako je požadované Zmluvou bez 
ohľadu na skutočnosť či tieto práce, Materiály, Zariadenie Zhotoviteľa, Vybavenie a 
Technologické zariadenia sú v položkách Cenovej časti výslovne uvedené alebo nie. 

b) všetky záväzky, zodpovednosti a povinnosti, ktoré požaduje Zmluva od Zhotoviteľa v súvislosti 
alebo vo vzťahu s touto Zmluvou. 

Ceny a sadzby uvedené v Zmluve sú pevné a úpravy cien v dôsledku zmien nákladov sú neprípustné.  

2. Formulár platieb 

Pri oceňovaní Diela uchádzač musí zohľadniť túto Preambulu, Zmluvné podmienky (Zväzok 2), 
Požiadavky Objednávateľa (Zväzok 3) a Výkresy (Zväzok 5).  

Všetky položky (riadky) vo Formulári platieb budú ocenené v EUR na 2 desatinné miesta (funkcia 
„presnosť podľa zobrazenia“ zapnutá). 

Formulár platieb nie je dovolené upravovať ani iným spôsobom pozmeňovať znenie alebo poradie 
položiek, napr. vložením dodatočnej položky.  

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky, ktoré sú vo Formulári platieb označené na ocenenie. 
Pokiaľ niektorá položka bude ocenená hodnotou nula alebo vôbec nebude ocenená, bude to dôvod na 
vylúčenie uchádzača z verejnej súťaže na základe ods. 1 §42 zákona č. 25/2006 o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých 
cenách a sadzbách. 

Bez ohľadu na akékoľvek obmedzenia, ktoré môžu byť vyvodzované z textu popisu položiek 
Formulára platieb alebo textu tejto Preambuly, má sa za to, že ceny a sadzby, ktoré uchádzač použije, 
sú pre práce kompletne dokončené v súlade so Zmluvou v každom ohľade. Ceny a sadzby musia 
preto zahrňovať všetky priame a nepriame náklady, dočasné práce a náklady na riziká vyplývajúce zo 
Zmluvy, v takej výške ako sú potrebné na vyhotovenie Dokumentácie Zhotoviteľa, pre projektové 
práce, inžiniersku činnosť, pre výstavbu, odskúšanie a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou.  

Ceny a sadzby musia zahŕňať nasledovné práce a úkony: 

• náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného 
vybavenia Zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, 
spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), na prenájom pozemku na zariadenie 
staveniska, ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby, náklady na vypracovanie 
geometrických plánov celej stavby a jednotlivých stavebných objektov,  

• náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov Zhotoviteľa 
proti odcudzeniu počas Lehoty výstavby, vrátane nákladov na strážnu službu, 
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• náklady na provizórne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody 
s prevádzkovateľom Objednávateľa, 

• náklady na podrobné vytýčenie diela Zhotoviteľom, 
• náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami vrátane nákladov na výkon 

dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov, 
• zaobstarania akýchkoľvek potrebných povolení pred zahájením prác vrátane poplatkov, 
• všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo formulároch 

samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,  
• náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách 

(materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov 
a povrchov spevnených a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného 
materiálu, vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska 
vrátane poplatkov, 

• náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku, vrátane  poplatkov za 
zneškodnenie  nebezpečného odpadu do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na 
skládke, 

• náklady na rezanie asfaltobetónových alebo betónových komunikácií v potrebnom počte rezaní, 
potrebnej hĺbke a dĺžke,  

• náklady na znovuzriadenie komunikácií vrátane všetkých potrebných prác vrátane zarovnania 
styčnej plochy podkladu komunikácie, 

• náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute na skládku do akejkoľvek 
vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke, 

• náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky 
a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií, 

• náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako napr. lešenie, 
podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného použitia štetovnicových 
stien,  

• náklady na ďalšie dočasné práce (napr. dočasné obchádzky, premostenia výkopov ľahkými alebo 
ťažkými premosteniami, opravy komunikácií a nehnuteľností poškodených stavebnou činnosťou, 
dočasný zásyp ryhy štrkodrvou alebo obaľovaným kamenivom (poľa požiadaviek správcu cesty) 
pred jej konečnou spätnou úpravou) a pod., 

• náklady súvisiace s obtokovaním jednotlivých objektov počas výstavby (vrátane vypracovania 
žiadostí pre úrad ŽP, SVP, š.p. a ďalších dotknutých orgánov a organizácií),  

• náklady na vyčerpanie odpadových vôd, kalov, pieskov, štrku, alebo odpadov z objektov ČS alebo 
ČOV ako aj náklady na vypratanie miestností alebo vyčistenie stavebných konštrukcií od nánosov, 
tukov, kalov a pod. a na demontážne práce stavebnej a technologickej časti stavby vrátane 
nákladov na odstránenie a zneškodnenie týchto demontovaných strojov, zariadení, materiálov 
a médií v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia (Zhotoviteľ zdemontuje 
technologické zariadenie, ktoré odvezie na vlastné náklady na skládku resp. do zberných surovín. 
Finančné prostriedky zo zberných surovín poukáže na účet Objednávateľa. V prípade, ak sa budú 
demontovať zariadenia, ktoré prevezme prevádzkovateľ Objednávateľa, Zhotoviteľ zabezpečí 
odvoz na určené miesto v rámci ČOV.), 

• všetky náklady na dodávku a montáž Materiálov a Technologického zariadenia, príslušenstvo a 
pomocné stavebné materiály,  

• náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, 
mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov Zhotoviteľa, 

• náklady na čiastočné uzavretie a užívanie verejných komunikácií, ak sú nutné pre zhotovenie 
Diela vrátane poplatkov,  

• náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo 
poškodeniu a ich odstránenie, 

• náklady na čistenie komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie odpadov, 
• náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane 

dodávky debniaceho materiálu, 



ČOV Sever  
Zmluva 

 

Cenová časť 5 

• náklady na dočasné prevedenie, čerpanie alebo obtokovanie vody jestvujúcich objektoch stavby 
vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia dočasných hrádzok, čerpacej techniky a 
prepojení z akéhokoľvek materiálu a potrubí potrebných na dočasné prevedenie vody ako aj 
vrátane nákladov na čerpanie týchto vôd,  

• náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám vrátane zaistenia povolenia vrátane 
nákladov na realizovanie čerpacích studní, dodávky čerpadiel, výtlačných potrubí, drenážnych 
potrubí a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle platnej legislatívy a vrátane 
nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky, 

• náklady na ochranné opatrenia pre vykonané  práce až do doby ich prevzatia Objednávateľom, 
• náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby, 
• všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, územné 

vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy (pokiaľ budú vykonávané) a pod. 
• všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, 

cestovné a vedľajšie položky a výdaje, 
• náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci 

(pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, 
a pod.) 

• náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie 
odpadov vrátane čistenia komunikácií, 

• náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality, 
• náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie 

a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého 
dopravného značenia a pod.), vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s 
tým súvisiace poplatky, 

• všetky základné aj vedľajšie náklady, režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné 
vykonanie prác, vrátane vybavovania povolení správcov sietí alebo zariadení potrebných pre 
vykonávanie prác (napr. vypracovanie žiadosti pre SPP, energetické závody a pod.). 

• náklady na likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, 
• náklady na výrub stromov, vrátane všetkých poplatkov 
• náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, 

revízií (vrátane prvej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení) vrátane zabezpečenia 
a likvidácie skúšobných médií, 

• náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany (napr. odolnosť všetkých 
materiálov, dverí, náklady súvisiace s deklarovaním výdatnosti hydrantov, požiarne prepážky 
a pod.), náklady na nákup, rozmiestnenie a označenie hasiacich prístrojov podľa projektu PO, 

• náklady na vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych a komplexných 
skúšok, vrátane nákladov na overenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických 
zariadení na Technickej inšpekcii, resp. inej oprávnenej osoby, 

• náklady na vypracovanie všetkých častí Dokumentácie Zhotoviteľa v súlade s požiadavkami 
uvedenými v Zmluve (okrem tých častí, ktoré sú samostatne ocenené vo Formulári platieb), 
vrátane nákladov na ich prerokovanie a odsúhlasenie. 

 

Prípadné odkazy na konkrétne výrobky alebo zariadenia v ktorejkoľvek časti súťažných podkladov 
(napr. odkazy na názvy výrobkov alebo zariadení, príkony elektromotorov, hmotnosti, otáčky a pod.) 
treba to chápať len ako príklad (štandard použitý projektantom pri návrhu technologického zariadenia 
alebo technologického celku). Uchádzači, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, môžu 
navrhnúť aj iné, ekvivalentné výrobky alebo zariadenia, ktorých kvalitatívne a výkonové 
charakteristiky spĺňajú alebo sú kvalitatívne lepšie ako tie uvedené v týchto súťažných podkladoch.  
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3. Platby 

Pre platobné účely bude slúžiť Formulár platieb.  

3.1 Všeobecné položky 

Pre výpočet priebežných platieb všeobecných položiek budú použité ceny a sadzby uvedené v hárkoch 
„Všeobecné položky“ Formulára platieb. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi za každú položku 
rozhodne Stavebný dozor v súlade s článkom 14 Zmluvná cena a platby Zmluvných podmienok na 
základe nižšie uvedených zásad: 

1. Informačné tabule: po osadení všetkých tabúľ 

2. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) vrátane inžinierskej činnosti: platba za DSP po 
odovzdaní a odsúhlasení projektovej dokumentácie DSP pre jednotlivé ČOV Stavebným 
dozorom 

3. Inžiniersko-geologický prieskum: platba po vykonaní a odovzdaní záverečnej správy 
a odsúhlasení doplňujúceho IG a HP prieskumu Stavebnému dozoru 

4. Archeologický prieskum: „Predbežná suma“ v zmysle podčlánku 13.5 Predbežné sumy 
zmluvných podmienok, platba na základe skutočne preukázaných nákladov 

5. Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS): platba po odovzdaní a odsúhlasení projektovej 
dokumentácie DRS pre jednotlivé ČOV Stavebným dozorom 

6. Prevádzkové poriadky (PP) a manipulačné poriadky (MP): platba po odovzdaní a odsúhlasení 
PP a MP pre jednotlivé ČOV Stavebným dozorom 

7. Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV): platba po odovzdaní a odsúhlasení 
dokumentácie DSV pre jednotlivé ČOV Stavebným dozorom 

8. Pamätné tabule: po osadení všetkých tabúľ. 

3.2 Stavebné práce 

Pre výpočet priebežných platieb stavebných prác budú použité ceny a sadzby uvedené v hárkoch 
stavebných prác jednotlivých Aktivít Formulára platieb. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi za 
každú položku rozhodne Stavebný dozor v súlade s článkom 14 Zmluvná cena a platby Zmluvných 
podmienok na základe skutočného postupu pri realizácii Diela.  

3.3 Nepredvídate ľné náklady 

Položka uvedená ako ,,Rezerva na nepredvídateľné náklady“ nebude obsahovať žiadne náklady 
Zhotoviteľa potrebné na zhotovenie Diela podľa Zmluvy, ani nepredstavuje pri podpise Zmluvy 
hodnotu žiadnych prác, ktoré sú potrebné na zhotovenie Diela podľa Zmluvy a preto nepredstavuje 
sumu, ktorá je Zhotoviteľovi splatná ako súčasť zmluvnej ceny. Táto položka predstavuje iba 
indikatívnu finančnú rezervu Objednávateľa, ktorá môže byť použitá na financovanie Diela 
v súvislosti a v súlade so Zmluvou. Položka je pevná, uchádzačom nie je dovolené ju meniť. 

4. Oceňovanie Zmien 

Ako podklad pre stanovenie cien Zmien, predloží Zhotoviteľ Stavebnému dozoru podrobnú kalkuláciu 
nákladov. Tieto kalkulácie budú odsúhlasené podľa článku 13 Zmeny a úpravy alebo podčlánku 20.1 
Nároky Zhotoviteľa. 

Kalkulácie budú spracované vo formáte *.xls, budú potvrdené oprávnenou osobou Zhotoviteľa a budú 
predložené 1x Stavebnému dozoru a 1x Objednávateľovi v elektronickej aj v tlačenej forme.  
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5. Rozpočet Diela 

Zhotoviteľ bude povinný v rámci prípravy DRS vyhotoviť rozpočet (ocenený výkaz výmer) pre každý 
stavebný objekt (SO) a prevádzkový súbor (PS) použitím agregovaných položiek. Podrobnosť (počet) 
položiek v rámci každej SO a PS si dohodne Zhotoviteľ so Stavebným dozorom. 

Tento rozpočet bude obsahovať (pre každú položku): 

- číslo položky  
- mernú jednotku 
- množstvo za mernú jednotku 
- cenu za mernú jednotku v EUR bez DPH 
- cenu celkovú bez DPH 
 

Zhotoviteľ pri zostavovaní uvedeného rozpočtu SO a  PS musí dodržať ceny stavebných prác podľa 
položiek uvedených vo svojej ponuke, celkové ceny jednotlivých stavebných objektov 
a prevádzkových súborov podľa zoznamu SO a PS obsiahnutých vo Formulári platieb ako aj výšku 
Akceptovanej zmluvnej hodnoty. 

Stavebný dozor, za účelom stanovenia čiastok splatných Zhotoviteľovi na základe čo najpodrobnejších 
dostupných podkladov, môže použiť ako podklad pre stanovenie skutočného postupu prác aj tento 
rozpočet. Predmetný rozpočet však v žiadnom prípade nie je súčasťou Formulára platieb a prípadné 
nepresnosti predmetného rozpočtu nebudú zakladať právo Zhotoviteľa požadovať akékoľvek zmeny 
v splatnej čiastke určenej Stavebným dozorom. 

Predmetný rozpočet Diela bude Zhotoviteľom aktualizovaný v rámci prípravy DSV na základe 
prípadných Zmien alebo uznaných nárokov Zhotoviteľa a bude slúžiť ako podklad pre zaradenie 
stavby do majetku Objednávateľa. 

6. Použité jednotky merania 

Použité jednotky merania sú jednotky špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) 
a použité v Požiadavkách Objednávateľa a Výkresoch. Skratky použité vo Formulári platieb sa budú 
interpretovať nasledovne: 

kpl kompletná dodávka a montáž 
p.s. paušálna sadzba 
Predbežná suma v zmysle podčlánku 13.5 Predbežné sumy Všeobecných zmluvných 
 podmienok 
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Formulár platieb 
 



<( 

"' "' ~ 
<( 

DJ 

"' "' ~ 
<( 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

Region Topol'cany 

Region Partizanske 

Region Banovce nad Bebravou 

GOV Topol'cany 

GOV Partizanske 

GOV Banovce nad Bebravou 

Medzisucet stavebnych prac 

COV Sever 

CELKOvY SUHRN 

Pop is 

Rezerva na nepredvidatel'ne naklady 5% z [1] 

Vseobecne polozky 

Celkov)i suhrn 

Ponukova cena' bez DPH= [1] + [2] + [3] 

DPH' 20% 

Ponukova cena' vratane DPH = [4] + [5] 

• Uviesf v Navrhu na plnenie kriterii na vyhodnotenie ponuk - zvazok 1, cast' 2A 

Cena celkom v 
EUR 

8 194 026,07 

16 358 515,45 

2 931 023,3" 

19 097 745,60 

7 766 078,28 

19 235 052,80 

73 582 441 ,57 

3 679 122,08 

1 495 550,00 

78 757 113,65 

15 751 422,73 

94 508 536,38 



Vseobecne polozky 

P.C. Nazov Jednotka Cena celkom 
vEUR 

1 lnformacne tabule (18 ks) D.S. 18 000,00 
2 Ookumentacia nre stavebne novo!enie {0SP\ D.S. 465 000,00 
3 lnZlniersko-aeolooickV orieskum D.S. 33 000,00 
4 ArcheoloqickV orieskum PredbeZna suma 10 000,00 
5 Dokumentacia ore realiz8ciu stavbv (DRS) D.S. 798 000,00 
6 Prevadzkove ooriadkv a manfoulatne ooriadkv D.S. 75 550,00 
7 Dokumentacia skutoCn8ho vvhotovenia (OSV) n.s. 90 000,00 
8 Pamatne tabule <3 ks\ D.S. 6 000,00 

CELKOM 1 495 550 00 



COV Sever - odvedenie odpadorych vod 
Region Topol'cany 

SO/PS Nazov 

Stavebne objekty 
Mesto Toaol'canv 

S00107.1 Kanalizacia Toool'canv 
so 0107.1.1 Kanalizacne odbocenia 

Obec Jacovce 
S00106.1 Kanalizc3.cia Jacovce 
so 0106.1.1 Kanalizacne odbocenia 
so 0106.2 Kanalizacia Jacovce - CS 
so 0106.3 Kanalizacia Jacovce - pripojky NN 

Obec Celadince 
so 1501.1 Kanalizacia Celadince 
so 1501.1.1 Kanalizacne odbocenia 
so 1501.2 Kanalizacia Celadince - HCS 1 
so 1501.3 Kanalizacia Celadince - prlpojka NN 

Obec Bosany 
S00189.1 Kanalizacia Bosany 
so 0189.1.1 Kanalizacne odbocenia 
so 0189.2 Kanalizacia Bosany - CS 
so 0189.3 Kanalizacia Bosany - pripojky NN 
so 0189.5 Kanalizacia Bosany - kri2ovanie rieky Nitra 
S00191.1 Kanalizacia Bosany-Solcany - vytlacne potrubie 
so 0191.2 Kanalizacia Bosany-Solcany - HCS1 

Obec Nitrianska Streda 
so 1500.3 Kanalizacia Nitrianska Streda HCS 1, pripojka NN 

Obec Solcany 
S01401.1 Kanalizacia Solcany 
so 1401.1.1 Kanalizacne odbocenia 
so 1401.2 Kanalizacia Solcanv - CS 
so 1401.3 Kanalizacia Solcanv - orlpoikv NN 
so 1402.1 Kanalizacia Solcanv-Topol'canv - vvtlacne ootrubie 
so 1402.3 Kanalizacia Solcanv-Toool'canv- kri2ovanie riekv Nitra 

Prevadzkove subory 
Obec Jacovce 

PS 0106.1 Kanalizacia Jacovce - CS 
PS 0106.2 Kanalizacia Jacovce - MaR, ASRTP 

Obec Celadince 
PS 1501.1 Kanalizacia Celadince - HCS1 
PS 1501.2 Kanalizacia Celadince - MaR, ASRTP 

Obec Bosanv 
PS 0189.1 Kanalizacia Bosanv - CS 
PS 0189.2 Kanalizacia Bosanv - MaR, ASRTP 

Obec Nitrianska Streda 
PS1500.1 Kanalizacia Nitrianska Streda - HCS1 
PS 1500.2 Kanalizacia Nitrianska Streda - MaR, ASRTP 

Obec Solcanv 
PS1401.1 Kanalizacia Solcanv - CS 
PS 1401.2 Kanalizacia Solcanv - MaR, ASRTP 

Dispecina Topol'canv 
PS Dispecing Topol'cany 

lcELKOM 

Cena celkom 
vEUR 

63 831,20 
54 684,27 

9 146,93 
1 798 010,56 
1 466 715,53 

284 488,03 
44 048,37 

2 758,63 
1 049 900,86 

816 934,98 
214 979,60 

15 558,68 
2 427,60 

3 682 066,80 
2 492 124,92 

446 651,79 
47 007,09 
16331,10 

142 350,70 
520 387,34 

17 213,86 
2 537,94 
2 537,94 

1106 068,42 
478 026,99 
107 026,74 

16331,10 
3 531,05 

215 602,97 
285 549,57 

49 986,41 
18 648,35 
31 338,06 
35 222,22 
18 780,77 
16 441,45 

212 525,01 
102 069,39 
110 455,62 
59 365,76 
37 627,74 
21 738,02 

103 393,52 
64 662,33 
38731,19 
31117,37 
31 117,37 

8 194 626,071 



REGION: ToporCany 
Aktivita: Odvedenie odpadovYch vdd 
Stavba : Kanaliz8.cia Toporcany 

Por. Oznatenie NMov Casti stavebnliho objeklu Speclfik<lcla faktura~neho ce!ku Celkova cena 
~Jslo SOIPS/sloky (EUR) 

S!avebnY objekt: SO 0107.1 Kanalizi\cla Toporcany 

Zemne prace {Eur) 18 S83,84 

Obsyp a zasy {Eur) 4 346,S 

1 T1 Kana!Jzacna stoka T1 Komuniklicle a spevnene ploct1 {Eur) a 647,4s 54 684,27 

RUrova vedenla {Eur) 22541,78 

Os!alnli konStrukcle a prace {Eur) 164,29 

2 KanalizaCne odboCenia 9146,9 

Cena stavby spolu:I (EUR)! 63 831,201 



REGION: Toporcany 
Aktivita : Odvedenie odpadovych vOd 
Stavba : Kanalizficla Jacovce 

POI. oznatenle Nazov easH stavebl!9ho objektu Speci~k.!.cla fakturaCn<!ho celku Celkova cena 
ffslo SOIPS/stoky (EUR) 

StavebnY objekt SO 0106.1 Kanalizilcia Jacovce 1466 715,53 

Zamn6 pro!ce {Eur) 3 510,04 

Obsyp a z;lsy (Eur) 1420,8 

1 A-A-1 Kanallzacna stoka A-A-1 Komuniko!cle a spevnene ploch (Eur') 3 785,46 11305,24 

RU rove vedeniB (Eur) 2 549,59 

Ostaln9 );onSlrukcie a price (Eur) 60,26 

Zemn6 pr8ce (Eur) 9459,85 

Obsyp a zasy {Eur) 2037,55 

2 A-8 Kanallzacna stoka A-B Komunik8cle a spevnene ploch (Eur) 2952,1 16 904,9a 

RU rove vedenla (Eur) 4 368,97 

Ostatno! kon!ilrukcle a pr.:ice (Eur) 66,43 

Zemne pr.Ice (Eur) 57 298,94 

Obsyp a zasv (Eur) 15 568,60 

3 A-C KanalizaCna stoka A·C Komun!Ucle a spevnem~ ploch (Eur) 14 235,06 118413,43 

RUrove vedenla (Eur) 30 629,53 

Ostatne konShukcle a prilce (Eur) 661,28 

Zemne priice (Eur) 7209,33 

Obsyp a zasyi (Eur) 2 841,7 

4 A-C-1 Kanallzacna stoka A-C-1 Komunik1foie a spevnen& ploch (Eur) 1 562,6 17 045,2~ 

R~rova ve<lenla (Eur) 5311,0 

Os1atn& konSlrukcle a prilce (Eur) 120,54 

Zemne prllce (Eur) 28639,31 

Obsyp a zasy (Eu1) sa4e,10 

5 A-0 KanalizaCna stoka A-D Komunik;lcle a spavneml ploch (Eur) 26101,54 82 852,87 

RU rove vedenla (Eur) 17 645,1 

Ostatne konStrukcle a pr8ce (Em) 417,62 . 

Zemn& prilce (Eur) 1702,16 

Obsyp a zhy1 {Eur) 715.48 

6 A·D·1 Kanallzacna stoka A·D-1 Komuniklicle a spevnene ploch' (Eui) 1 696,41 5 985,56 

RUrove vedenia (Em) 1641,15 

Os1aln<! kOnS!rukde a prllc• (Eur) 30,3 

Zemne pr.le• (Eur) 2 046,34 

Obsyp a zasy1 (Eur) 884,36 

7 A-E KanaflzaCnfi stoka A-E Komunik;lcle a spevnene ptoch (Eur) 2343,62 7142,93 

RUrove vedenia {Eur) 1831,09 

Ostatn<I konStrukcle a pr<!ce (Eur) 37,52 

Zemnli pnke (Eur) 32 222,49 

Obsypatiisyi (Eur) 11 957,63 

a A-E-1 Kanallzacna stoka A-E-1 Komunlk<lde a spewiene ~odl' (Eur) 31689;55 97 753,76 

Rllrove vedenia (Eur) 21376,74 

Ostatne kcmstrukc!e a pr<\ce (Eur) 507,25 

Zemne pr<\ce (Eur) 6198,0 

Obsyp a zi\syp (Eur) 765,0 

9 A-E-1-1 Kanallzacna stoka A-E-1-1 KomunikildB a spevnen!\ ploch (Eur) 2283,71 10 918,3! 

Riirovli vedenia (Eur) 1639,12 

Oslalne konStruKcle a pr.lee (Eur) 32,45 

Zemne Pf<\ce (Eur) 5 440,08 

Obsyp a zilsy1 (Eur) 2235,04 

10 A-F Kanallzafnfi stoka A-F Komunlk<lcle a spevnene p!och (Eur) 110,3 12 066,5 

RU rove vedenia (Eur) 4186,24 

Ostatnli konSltukcle a pr<\ce (Eur) 9(,63 

Zemne prace (Eur) 18 963,63 

Obsypa l<lSYl (Eur) 5 299,0 

11 A-F-1 KanalizaCnil stoka A-F-1 Komunik8cie a spevnen6 ploch· (Eur) 12 790,56 47 864,2€ 

RUrov& vedenia \Eui) 10 586,02 

Os1atn& konSltukcla a Pfilce {Eur) 224,8 

Zamn9pr;lce (Eur) 78941,92 

Obsyp a zilsyp (Eur) 19 898,6 

12 A-G KanalizaCna stoka A-G KomunlUcte a spevnene ploch (Eur) 68 356,91 205 ss3,n 

R~rove vedeola (Eur) 40810,09 

Os!atne konlilrukcle a pr!lce (Eur) 844,13 

Zemne prilce (Eur) 21 044,a1 

Obsyp a zilsy (Eur) 6 958,29 

13 A·G-1 Kanalfzacna stoka A-G-1 KomuniUcle a spevnenll p!och' (Eu1) 11017,9 59 331,64 

R~rove vedenla (Eur) 14 015,37 

Oslatne konStrukcle a pr.!.ce (Eur) 295,2 

Zemneprace (Eur) 22740,1 

Obsyp a zilsyi (Eur) 6 921,41 

14 A-G-2 Kanalizacna stoka A-G-2 Komunlk8cle a spevnenll ploch (Eur) 18 342,32 61138,78 

RUrnv~ vadenla (Eur) 12 841,3 

Ostatne konStrukcie a pr;lce (Eur) 293,6 

Zemne prilce (Eur) 3 465,47 

Obsypatiis11r (Eur) 200,25 



15 A-G-3 KanallzaCni'I stoka A-G-3 Komunlk;lcJe a spevnena ploch {Eur) 779,9 5 383,32 

RU rove vedenia (Eur) 929,11 

Oslalm~ konS!rukcie a prace {Eur) '·' 
Zemnepn'ice {Eur) 11699,47 

Obsyp a zasy (Eur) 3 530,7 

16 A·H KanalizaCmi stoka A-H KomunikAcie a spevnene ploch (Eur) 9 357,31 32 400,02 

RU rove vedenla (Eur) 7 670,7 

Osta1ne konUrukcle a pr<l.ce (Eur) 149,78 

Zemnepr<l:ce (Eur} 96117,12 

Obsyp a z;l.sYJ (Eur} 25 369,47 

17 A·I KanalizaCna stoka A-I Komunlk;lcla a spevnenli ploch (Eui) 58 510,10 234 668,(1 

Rllrove vedenia (EU!) 53615,11 

Ostatrie konStrukcie a pr<\ce (Eur) 1 076,2 

Zemne prace (Eui) 2133,44 

Obsyp a zasy (Eut) 856,68 

18 A-1-1 KanallzaCna stoka A-1-1 Komun;kacie a spevnene ploch} {Eur) 110,3 4 933,84 

RUrove vadanla (Eur) 1797,0 

Oslatne konSlrukcle a pr;lc (Eur) 36,34 

Zemn&prlic {Eur) 9819,4 

Obsypazlisy {Eur) 4 029,9 

19 A-1-3 Kanalizai':na stoka A-l-3 Komunik!\cia a s~vnen& ploch {Eur) 10 303,07 31 799,SS 

Rllrove vedenla (Eur) 7 476,15 

Os1ald kon~trukcle a pr;lce (Eur) 170,95 

Zemne prac (Eur) 10164,4 

Obsyp a z<ISYF (Eur) 4 317,53 

20 A-1-4 KanalizaCna stoka A-1-4 Komunlk3cle a spevneno! ploch1 (Eur) 2442,34 25 045,27 

Riirove vedenia (Eu;) 7 917,80 

Ostatne kon5lrukcie a pr.ice (Eu1) 183,14 

Zemna prlice (Eur) 87 486,83 

Obsyp a z3sy (Eur) 27 588,7 

21 A·J Kanalizai':m'i stoka A-J Komuniklicie a spevnena ploch {Eur) 10419$,61 272 072,9~ 

Rllrovli vedenla (Eur) 51 630,3 

Ostatne konSlrukcie a prlice (Eur) 1170,32 

Zemn&pr.!.ce (Eur) 30 392,07 

Obsyp a ZliSYF (Eur) 10131,68 

22 J-A Kanallzacna stoka J-A Komunlk;\cle a spavnene ploch; (Eur) 38 496,92 100 1106,27 

Riirovli vedenla (Eur) 21355,81 

Ostatn~ konStrukcie a prace (Elli) 429,79 

23 Kanalizai':ntl odboCenia 264 488,0 

StavebnY objekt: SO 0106.2 Kanaliziicia Jacovce Csov 

24 cs Cs -stavebnii i':asf 44 048,3 

StavebnYobjekt: SO 0106,3 Kanaliz<icia Jacovce Csov, prlpojky NN 

25 NN Cs Prfpojka NN k Cs 2 758,61 

PreviidzkovY slibor PS 0106.1 Kanallz<'icla Jacovce Csov 

26 cs Cs - technologlck<'r. Casf 18 648,3! 

Prev8dzkovY slibor PS 0106.2 Kanaliz<icia Jacovce Csov -MaR, ASRTP 

27 cs Cs - Elektrotechnologlck<'i Casf, MaR, ASRTP 31 338,0 

Cena stavby spolu:\ (EUR)\ 1 847 996,971 



REGION: TopoJ'Cany 
Aktivlla : Odvedenle odpadovjch vOd 
Stavba : KanallzB.cla Ce!adince 

Por. OznaCenie N<!zov liasti stavebn~ho objektu Spacifik<l.cia faktll{aCn~ho cel!rn Celkovil cena 
Cfslo so!PS/s!oky (EUR) 

StavebnY objekt: SO 1501.1 KanaHzB.cla Celadince 816 934,98 

Zemn~ pr;lce (Eur) 17 469,07 

Obsyp a zh"' (Eur) 6 214,66 

1 C-A-1 KanalizaCna stoka C-A-1 Komunik<l.cle a spel'!lene ploch (Eur) 1 080,9 41 003,20 

RU rove vedenia (Ellf) 16 234,83 

Os1a1n6 konS!rukcie a pr;lce (Eur) "' Zemm'iprace (Eur) 15850,46 

Obsyp a zasyp (Eur) 5 220,39 

2 C-8·2·1 Kanallzacna stoka C-8-2-1 Komunik<!cie a spel'!len~ ploch {Eur) 22 741,85 5S 574,38 

Rolrov<! vedenia (Ellf) 12 553,33 

Ostatn~ konS!rukcle a pffice (Ew) 208,3 

Zenm6 pri!ce (Eur) 6641,9 

Obsyp a ZiiS\11 (Eur) 3 222,60 

3 C-8-3-1 KanallzaCna stoka C-8·3·1 Komunlkllcie a spel'!len<! ploch (Eur) 4 261,76 19 562,98 

Rolrov<! vedenia (Eur) 5 337,99 

Ostatne kon~!rukcle a pr6ce {Eur) 98,67 

Zemne prac {Eur) 4 834,2 

Obsyp a zAsVi (Eur) 1 555,03 

4 C·B·4·1 KanalizaCna sloka C-8·4-1 Komunikacle a spel'!lene ploch (Eur) 3431,07 14 244,71 

Rllrove vedenla (Eur) 4 336,64 

Ostatne konii!rukcie a prAce (Eur) 87,74 

Zemne prace (Eur) 35 644,74 

Obsyp a zasyp ~·l 17 591,66 

5 C-A Kanallzacna stoka C·A Komunlkacle a spe11nene plo~Jr (Eur) 43 371,51 130 904,04 

RUrovtl vadenla (Eur) 34 094,32 

Os1atne kon5tnJkc1e a prace (Eur) 201,81 

Zemne prAce {Eur) 16 406,1 

Obsypa zas"' (Eur) 8143,6 

6 C·B-1 Kanallzacna stoka C-8-1 Komunik;!cle a spel'!lene pl<>ch (Eur) 21198,26 57 437,11 

Riirove vedenia (Eur) 11 501,12 

Oslatne konSlnlkcie a prace (Eur) 188,03 

Zcmne pffice (Eur) 20 698,29 

Obsyp a z6syp (Eur) 9 717,71 

7 C-8·2 Kanallzacna stoka c-8-2 Komunlk<l.cie a spevnene ploch (Eur) 24 754,93 71 013,92 

Riirov<l vedenla (Eur) 15 608,20 

Ostatne konStrukcie a prace {Eur) 234,79 

Zemne prAce (Eur) 24 207,8 

Obsyp a zasyp (Eur) 10 063,2 

8 C-8·3 Kanatr:i:acna stoka C-8-3 KomuniUcie a spel'!lene pk>ch (Eur} 30 736,84 82 301,17 

Rolrove vedenia (Eur) 16 984,58 

Ostatne kon~!rukcie a pri!ce (Eur) 308,6· 

Zemne prace (Eur) 23 203,63 

Obsyp a zasyp (Eur) 9 997,09 

9 C-8·4 KanalizaCna stoka C-8-4 Komunik!lcle a spe11nene ploch (Eur) 29 743,01 82188,61 

RUrove vedenla (Eur) 18 944,51 

Ostatne konS!rukcle a prAce (Eur) 300,37 

Zemne pr<l.ce (Eur) 44187,6 

Ohsyp a zasyp (Eur) 18 329,05 

10 C-8 Kanallzacna stoka C-8 Komunlk;icle a spevnene plcch (Eur) 36 843,1 I 138 292,52 

Rlirove vedenia (Eur) 38 362,02 

Ostatne kon!!rukcie a p1ace (Eur) 570,74 

Zemn<! prolce (Eur) 96 663,0S 

Obsyp a zasyp (Eur) 110,35 

11 VYllakz HCs 1 Komunik<!cie a spevnen6 ploch \Eur) 110,3 123 412,34 

RVrov6 vedeni• {Eur) 26418,2, 

Os1atn~ konS!rukcfe a pffice (Eur) 110,35 

12 Kanali:i:aCm! odboCenia 214 979,6 

StavebnY objekt: SO 1501.2 Kanali:i:ilcla Celadlnce HCS 1 

13 cs Cs • stavebna Casf 15558,6 

StavebnY objekt: so 1501.3 Kanallzi'icla Celadince Csov, pripojky NN 

14 NNCS Pripojka NN k Cs 2 427,6 

PrevitdzkovY sUbor PS 1501.1 Kanall:i:acra Celadlnce HCS 1 

16 cs Cs - techno!ogickii Casf 18 780,7 

PreviidzkovY sUbor PS 1501.2 KanallzB.cia Celadince HCS 1 - MaR, ASRTP 

18 cs Cs - Elektrotechnologicka Casf, MaR, ASRTP I 16 441,4 

Cena stavby spolu: I (EUR)I 1 085123,081 



REGION: Topol'Cany 
Aktlvita : Odvedenie odpadovYch vdd 
Stavba : Kanaliziicia BoSany 

Por. Ozna?:enle Nilzov Casti stavebn(iho ob)ektu Specifiklicia faktu1atnCho celku Celkova cena 
ilfslo SO/PS/stoky (EUR) 

SlavebnY objekt: SO 0189.1 Kanallzflcia BoSany 2492124,92 

Zemne puice (Eur) 150 555,88 

Obsypazlisy (Eur) 280SB,77 

1 B-A KanalizaCnY zberaC B·A Komuniki!cie a spevnena ploch (Eur} 203 559,5 501 901,39 

RUrovil vedenla (Eur) 118 589,83 

Ostatne kon~trukcie a prllce (Eur) 1 098,3 

Zemnli Pf/ice (Eur) 21 250,0S 

Obsyp a zasyi (Eur) 1 758,21 
2 B·A-1 Kanallzacna stoka 8·A·1 Komuniklicie a spevnene ptoch (Eur) 3 801,3: 34 256,33 

RUroveve<lenla (Eur) 7 423,5 

Os1atne konStrukde a prilce (Eur) 22,38 

Zemne prlice (Eur) 23 353,27 

Obsyp a zlls\fl (Eur) 4242,12 

3 8-A-2 KanalizaCmi stoka 8·A·2 Komunlklicle a spevnena ploch {Eur) 24193,15 67 so9,2a 

RUrova vedenla (Eur) 15 801,34 

Os1a1n9 kon~trukcle a prace (Eur) 219,40 

Zemn6prt!.ce {Eur} 57134,25 

Obsyp a zasy [Eur) 9 652,81 

4 8-A-3 Kanallzacna stoka 8-A·3 Kom1mlkacie a spevnene plrnl!" {Eur) 47 360,8 149043,6! 

RUrove vedenla (Eur) 34 439,0 

Osta!nli kom'Hrukcle a prAce (EU1) 456,83 

Zemne pr.lee (Eur) 8185,48 

Obsyp a zasy1 (Eur) 3S1,43 
5 B-F Kanalizacna stoka 8-F Komunlk;lcle a spevnen<I ploch (Eur) 1152,21 11812,91 

RUrove veden!a {Eur) 2 074,76 

Ostatne kon~trukcla a pr;ic, (Eur) 9,03 

Zemne p1;ice (Eur) 6800,86 

Obsyp a zasvi (Eur) 685,45 

6 8-A-3-2 KanalizaCna stoka B·A-3-2 Komunlkticle a spevnena ploch• (Eur) 4 553,34 15181,43 

RUrova vedania (Eur) 3120,49 

Os\atna kon~trukcle a pr/ice (Eur) 41,29 

Zemnaprlice (Eur) 7 280,84 

Obsyp a ziisy1 (Eur) 973,2 

7 8·A·3·3 KanalizaCmi stoka 8-A-3·3 Komunik!lcie a spevnene ploch ~"' 5 BBS,47 17997,1j 

RUrove vedenia {Eur) 3 818,4 

Ostatne kon~trukcie a prace {Eur) 55,14 

Zemneprtice (Eur) 30 082,7 

Obsyp a zi\sy1 {Eur) 5582,7 

8 8-A-4·1 KanalizaCna stoka 8-A·4·1 KomunikScle a spevnene ploch' (Eur) 35 088,51 93 521,09 

RUrove vedenia {Eur) 22 448,S4 

Ostatne konStrukcie a prAce (Eur) 318,21 

Zemne prAce (Eur) 18122,33 

Obsyp a z;lsy] {Eur) 3087,35 
g B·A-4-1-1 KanalizaCn.i stoka 8-A-4-1-1 Komunik!\cie a spevnene ploch' {Eur) 18 958,00 63 065,2S 

RU rove veden!a (Eur) 12 721,B 

Ostalnli komi1rukcle a JX•lce {Eur) 175,7 

Zemne Pf/ice (Eur) 40648,91 

Obsyp a ztisyi (Eur) 7 499,41 

10 B·A·4·2 KanatizaCni\ stoka 8·A·4·2 Komunikacle a spevnenE! ploch' (Eu1) 45 068,36 124 928,77 

RU1ovlivedenla {Eur) 31 303,58 

Ostatnli kon!ltrukcie a prace {EU!) 408,51 

Zemne pr;\ce {Eu1) g 840,69 

Obsyp azb'fl {Eu1) 20S7,19 

11 8-A-4·2-1 KanallzaCna stoka 8·A·4·2·1 Komunlk:!cle a spavnene ploch· {Eur) 13327,06 34 202,24 

R!lrov~ vadenia {Eur) 8 816,43 

Ostatnlt kon~trukcie a pri!.ce (Eur) 120,87 

Zemneprace (Eur) 7 855,4 

Obsyp a zlisyp (Eur) 1296,91 

12 B-A-4-2-1-1 KanalizaCni\ stoka B-A-4-2·1-1 Komunlk<lcle a spevnene pinch' (Eur) 8 725,35 24177,8 

RUrovlt vedenia (Em) 6221,0 

Ostatne konStrukde a prace (Eur) 7S,14 

Zemne pril.ca (Eur) 2 504,B 

Obsyp a zt!.s'fl (Eur) 648,1' 

13 8-G-1 Kanalizacna stoka B-G-1 Komunlk<lcle a spevnanlt ploch' (Eur) 2 083,47 8196,31 

RUrova vedenia (Eur) 2 947,04 

Ostatnol kon~trukcle a pri!.ce (Eur) 14,8 

Zemneprlic (Eur) 17713,62 

Obsyp a zasyp (Eur) 200S,O 

14 B-E Kanalizafnfi stoka B·E Komunlk<lcle a spevnan& ploch (Eur) 12 424,4 40 045,2~ 

RUrova vedania (Eur) 7 785,55 

Ostatn6 konStrukcie a prace (Eur) 112,67 

Zemne prAce (Eur) 65 040,01 

Obsyp a z<lsyc (Eur) 10 568,48 



15 B·A·4 KanalizaCna stoka a vyt.lak B·A·4 Komunlk6cie a spavnene ploch (Eur) 106873,7 219 647,51 

RU rove vedanla {Eur) 34 373,53 

Os!atn!l. konStrukcie a p11ice (Eur) 791,7! 

Zemne p1<\c• {Em) 10164,0 

Obsyp a l<lsy1 (Eur) 2266,16 

18 L Kanalizacna stoka L Kornunlk.:ide a spevne/ll! p!och (Eur) 14 36Cl,66 J54ao,1G 

RU rove vedellia (Eur) 6 536,64 

Ostatne konS!rukcle a p!lic• (Eur) 130,41 

Zenme pr<lc• (Eur) 

Obsyp a z<lsyr (Eur) 

17 B-A-5 Kanalizacna stoka B·A-5 Komunik;'ide a spevnena plod\ (Eur) 0,00 

RUrove vedeni (Eur) 

Os1a(n!\ konSlrukcie a pr<lce (Eur} 

Zemne pr.le .,, 1204,0 

Obsyp a z<lsy (Eur) 99,07 

18 B-A-5·1·1 KanalizaCnfl. stoka B·A-5-1-1 Komunik!\cie a spevnene p1och (Em) 347,67 3 029,3~ 

Rllrova vedanla (Eur} 2175,67 

Ostatne kon&trukcle a priic (Eur) 2,66 

Zemne prlic< {Eur) 16 299,09 

Obsyp a zolS')'1 {Eur) 9 262,77 

19 8-8-1 KanalizaCna stoka 8-8-1 Komun!Ucle a spevnenli ploch {Eur) 22143,61 58 975,63 

RU rove vedenia (Eur) 11 076,35 

Ostatnli konStrukcie a prAc (E11r) 191,81 

Zemne pnic {Eur) 22 254,33 

Vodorovne konStrukci (Eur) 13186,18 

20 8-8-2 Kanallzacna stoka B-B-2 KomuniUcle a spevnem! p1och (Eur) 28 053,39 81 680,2< 

Rllrnve vedani {Eur) 17 929,92 

0s(a1nli konS1rukcle a pn\ce {Eur) 254,40 

Zemn6 pr!\ce {Eur) 4112,72 

Obsypazasvi (Eur) 951,89 

21 B-G Kanal!zaCm'1 stoka B-G Komunik<lcie a spevnenli ploch {Eur) 1 489,57 11648,53 

Riirove vedenia (Eur) 4 972,73 

Ostalnli konStrukcie a prAce (Eur) 11,62 

Zemna prllce (Eur) 57522,05 

Obsyp a zilsy (Eur) 7 653,70 

22 B-8-3 Kanallzacna stoka a vYtlak B-B-3 Komunik<lcle a spevnena ploch (Eur) 12601,51 104 242,53 

Riirova vedenia {Eur) 25 949,19 

Osla1nii konStrukcie a prAce (Eur) 116,08 

Zemna prllce (Eur) 22 356,7 

Obsyp a zi\sy (Eur) 3510,12 

23 8-8-4 Kanallzacna stoka B-B-4 Komunikiicie a spevnene ploch (Eur) 22 476,11 63 630,Gt 

RUrovli vedenia (Eur) 14 975,93 

Oslatne konStru~cla a pr;i.ce (Eur) 211,74 

Zemnepriice (Eur) 15 890,08 

Obsyp a zasy (Eur) 2 630,75 

24 B-C KanalizaCnA stoka 8-C Komunikolcie a spevnene ploch (Eur) 17 941,90 47 878,BS 

Rllrov6 vedenla (Eur) 11 053,46 

Oslatne konStrukcie a prllce (Eur) 162,70 

Zemna prllco (Eur) 59 676,80 

Obsyp a zllsy (Eur) 6388,72 

25 B-B Kanallzacna stoka a vYtlak B-B Komuniko\cie a spevnene ploch (Eur) 33 608.44 121862,41 

Rllrove vedania (Eur) 21922,01 

Ostatne konStrukcie a pr<lce (Eur) 268,44 

Zemnepriice (Eur) 27 499,60 

Obsypazilsy1 (Eur) 19 052,44 

26 B-A-3 VYUak B-A-3 Komunlkacie a spevnenft ploch: (Eur) 39 432,2~ 97 238,2J 

RUrove vedenia (Eur) 11 022,49 

Ostatnft konStrukcie a pr<lce (Eur) 231,45 

Zemnlipriice (Eur) 21120,40 

ObsypazllS')'I (Eur) 11397,45 

27 B-A-5 Vy-tlak B-A-5 Komunlkil:cie a spavnene ploch' (Eur) 27 694,34 71 947,6~ 

Rllrove vedenia (Eur) 11485,11 

Ostatne koniitrukcie a pr.:\ce (Eur) 250,30 

Zemni!prace (Eur) 

Obsyp a zilsy1 (Eur) 

28 B-A VYtlak 8-A Komuniki\cie a spevnene ploch: (Eur) 0,00 

Rllrove vedenla (Eur) 

Ostalne konSlrukcie a prilce (Eur) 

Zemne prace (Eur) 46 355,24 

Obsyp a zasy (Eur} 17170,54 

29 8-A-5-1 Odl'ahCovacia stoka 8-A-5-1 Kcmunlkacle a spevnen6 ploch (Eur) 38 743,93 392 217,56 

Riirove vedenia (Eur) 287 596,4 

Oolatne konS!tukcle a p#ice {Eul) 351;J7 

Zmene pri\ce (Eu1) 115,44 

2<1kla<h (Eu1) 202,31 

30 vyustnY objekt Zvisl6 a komplolni! kon!itrukcle (Eur) 311,97 58116,59 

Vodorovne konS!rukcle (Eu1) 2291,55 



I OsMne konStrukcie a pracel (Eur) 2 885,3 

31 Kanalizacne odboCenia 446 651,7 

StavebnY objekt: SO 0191.1 Kanallz<icla BoSany -SolCany • Vy-tlaCne potrubie 

Zemne priice (Eur) 161 373,85 

Obsyp a ztisYI (Eur) 61441,08 

32 Vyt.laCne potrubie Komunikolcie a spevnen6 ploch (Eur) 13 735,1)3 620 3B7,34 

Rllrov6 vedenla {Eur) 283 446,68 

Ostatn6 kon~trukcle a pr8.ce {Eur) 390,70 

StavebnY objekt: SO 0189.5 Kanalizc'icia BoSany 

Zrnen<l pr;lce (Eur) 48 504,0 

ZtikladJ (Eur) 33 986,3 

33 Krli:ovanie rieky Nitra Zv!slli a kompletnli konSlrukcie (Eu1) 28 318,38 142 350,70 

Obsyp a zasy (Eur) 12599,26 

Ostatna konStrukcie a prtice (Eur) 18 942,69 

StavebnY objekt: so 0189.2 Kanallz<icla BoSany Csov 

34 cs Cs - stavebml. Cast' 47 007,0 

StavebnY objekt: SO 0191.2 Kanaliziicia BoSany. SolCany, HCS 1 

35 cs Cs - stavebna Casf 17 213,8 

StavebnY objekt: SO 0189.3 KanallzAcia BoSany Gsov, pripojky NN 

36 NNC:s Pripojka NN k Cs 16 331,1 

PrevildzkovY sUbor PS 0191.3 Kanalizficia BoSany- SolCany, HCS 1 

37 cs Cs - techno!ogicka Cast' 3B 841,~ 

PrevildzkovY sUbor PS 0189.3 Kanalizficia BoSany Csov 

38 cs Cs - technologicka Cast' 63 227,8 

PrevildzkovY sUbor PS 0189.2 KanallzAcia BoSany CsoV • MaR, ASRTP 

39 cs Cs - Elektrotechnologicka Casf, MaR, ASRTP 93 462,4 

Previldzkov>{ sUbor PS 0191.2 Kanallz!cia Bo~any • SolCany, HCS 1 

40 cs Cs - Elektrotechnotogicka Casf, MaR, ASRTP 16 993.f 

Cena stavby spolu: j (EUR) I 3 894 591,811 



REGION: Topol'Cany 
Aktivita: Odvedenie odpadotj'ch vOd 
Stavba : Kanalizacia SolCany 

Por. oznatenle N3zov aasti stavabneho objektu SpeciAA!\cia fakturaCn!\ho calku Celkova cena 
Clslo SO/PSfs!oky (EUR) 

StavebnY objekt SO 1401.1 Kanalizacia SolCany 478 026,99 

Zemne pr!\ce {Eur) 12101,91 

Obsypazi!sy (Eur) 4 716,21 

1 A-1-1 KanalizaCm'i stoka A-1-1 Komunlkacle a speV!lene ploch (Eur) 3 961,34 31 014,67 

Rlrrova vedenl (Eur) 10110,71 

Osta1n8 konStrukcle a Pf•ke (Eur) 124,50 

Zemna p1Ace {Eur) 7 966,85 

Obsyp a zasy1 (Eur) 3 532,08 

2 A-1-2 KanalizaCnA stoka A-1-2 Kornunlk;icle a spevnene ploch (Eur) 3 734,64 22 274,29 

RLirove vedeni (Eur) 6 947,4 

Os!atne konS!rukcie a prlice (Eur) 93,24 

Zemna pri!ce (Eur) 5007,67 

Obsyp a z;isy• {Eur) 2111,70 

3 8-10 KanallzaCna stoka B-10 KomunlMcie a spevnene ploch (Eur) 110,35 11531,7: 

RU rove vedenla {EU/) 4 249,49 

Os\atna konStmkcie a pr;ice (Eu1) 52,52 

Zemml pr;lce (Eur) 4 275,52 

Obsyp a Zii"'~ (Eur) 261,11 

4 8-11-1a KanalizaCnil stoka 8-11-1a Komunlk;icie a spevnene ploch (Eur) 410,64 6 333,9: 

R!lrove vedenia (Eur) 1 379,90 

Ostatne konStrukcie a pr.Ice (Eur) 6,75 

Zemm! pr.lee (Eur) 1627,9 

Obsyp a 28sy1 (Eur) 640,4 

5 S-C6-2a KanalizaCna stoka S-C6-2a Komunl!<;lcie a spevnem! ploch (Eur) 3430,0 7 316,63 

RU rove vedenia (Eur) 1601,41 

Ostatne konS\rukcle a prlice (Eur) 16,87 

Zemne prlice {Eur) 37797,9 

Obsyp a zasy1 {Eur} 10869,54 

6 A1 KanalizaCn;i stoka A1 Komunlklicie a spavnen!i ploch• {Eur) 11691,1 84 239,11 

RUrove vedenla (Eu1) 23603,6 

Os1atne kon~trukcie a pnl.ce (Eur) 276,89 

Zemn6 prlice (Eur) 22 402,99 

Obsyp a z;lsy1 (Eur) 4477,06 

7 A2 Kanalfzacna stoka A2 Komun!Mcle a spevnan6 ploch· (Eur) 13441,70 51 262,24 

Rllrov6 vedani• (Eur) 10824,76 

Ostatne konlitrnkcla a prlice (Eur) 115,7 

Zemne Pflice (Eur) 3431,1 

Obsypazllsvi (Eur) 1375,5 

8 B-2-1 KanallzaCm'i stoka 8-2·1 Komunik;lcie a spevnana plocll• (Eur) 4 094,34 16 543,27 

Rlrrove vedenla (Eur) 7605,9 

Ostatne konStrukcie a Pfi\ca (Eur) 36,34 

Zemn6 prlice (Eur) 11571,73 

Obsyp a zi\syp (Eur) 4 016,9 

9 8·2 Kanallzacna stoka B·2 Komuniki\cia a spevnan6 ploch· (Eur) 14 768,61 40 616,74 

RU rove vedenia (Eur) 10155,1 

Osta1m! konil1111kcia a prtice (Eur) 104,29 

Zemne pri\ce (Eur) 11296,87 

Obsyp a zasyp (Eur) 4 781,23 

10 8-4 Kanatlzacna stoka B-4 Komuniki\cie a speV!len6 ploc! (Eur) 5 494,2 31 231/17 

RUrove vedanla (Eur) 9 532,98 

Ostatne konStrukcie a pr;lce (Eur) 126,2 

Zemne pn\ce (Eur) 9 339,6 

Obsypazi\-· (Eur) 1 809,12 

11 8-5 KanalizaCmi stoka B-5 Komunik!icia a spevnan6 ploch (Eur) 2472,78 17 643,2 

RU rove vedanla (Eur) 3974,01 

Ostatn6 kon~trukcle a pr;ice (Eur) 47,77 

Zemn!ipri\ce (Eur) 12978,60 

Obsyp a tisy1 (Eur) 2601,92 

12 8-8 Kanallzacna stoka 8-8 Komunl!<;icle a spevnene ploch (Eur) 13 972,50 35 506,93 

Rllrove vedenla (Eur) 5 865,20 

Os!a!ntl !<onStrukcle a pr;ice {EU!) 68,71 

Zemn~ Pf<lce {EUI) 2163,96 

Obsyp a Z~Syj (Eur) 637,86 

13 8-9-1 Kanallzacna stoka B-9-1 Komunlk~cle a spevnen~ p!och (Eur) 0,0 6 292,13 

R~rov6 vedenla (Eur) 3 490,31 

Oslatne konStrukcie a prace (Eur) o,o 
Zemne pr;ice (Eur) 9 423,6 

Obsyp a z~syp (Eur) 3 123,42 

14 8-9 KanalfzaCni'i stoka B-9 Komunlk~cle a spevnene plrn:h (Eur) 3 589,18 22 714,0~ 

R~rove vedanla (Eur) 6 495.32 

Ostatn6 konStrukcie a pri\ce (Eur) 82,45 

Zemn!\pffica ~"" 
3183,48 

ObsypazilsVt 
~"" 

1297,0 



15 S·C6-1b KanallzaCnil stoka S-C6-1b Komunik!\cie a spevnena p\ocl1 (Eur) 6965,1 14 689,8 

RU1ove vaden! (Eur) 3 209,90 

Ostatne konStrukcle a pnk (Eur) 34,2 

Zemne pt;lc (Eur) 13909,22 

Obsyp az;lsy (Eur) 4 504,6 

16 A-3 KanalizaCna stoka A-3 Komunlk3cle a spevnene ploch (Eur) 3167,08 31 541,SS 

RUrnve vedenla (Eur) 9 845,2 

Ostatne konS\rukde a priice (Eur) 115,48 

Zemne prace (Eur) 31 048,6 

Obsyp a z;lsy (Eur) 3491,42 

17 V1 VYtlakV1 Komunlklicle a spevnenB ploch (Eur) 9861,07 47 275,01 

Rfirove vedania (Eur) 2 781,55 

Os!atne konS\IUkcie e pri\ca (Eur) 92,17 

18 Kanallzafn~ odboCenia 107 026,7 

StavebnY objekt: SO 1402.3 KanallzAcla So!Cany • Topol'Cany- kriZovanie rieky Nltra 

Zmeml pr<l.ce (Eur) 136772,39 

Z;iklad (Eur) 33 988,35 

19 KriZovanie rieky Nltra Zviste a kampl .. 1ne konst.-ukcle (Eur) 88 505,8 285 549,57 

Obsyp a z<lsy (Eur) 17900,82 

Ostatne konS!rukcl" a pr<\ce (Eur) 8384,16 

StavebnY objekt: SO 1402.1 Kanaliz;icia SolCany - Topol'Cany, vYtfaCne potrubie 

Zemna praca (Eu1) 122172,34 

Obsyp a zasyp (Eur) 20186,64 

20 S-T VYtlak S·T Komunik'1cie a spevnene ploch (Eur) 110,35 215602,97 

Rilrove vedeniii (Eur) 73021,29 

Ostatne konil1rukcie a prllcel (Eur) 110,35 

SlavebnY objekt so 1401.2 Kanaliziicia SolCany Csov 

21 ts Cs - stavebnli Cast' 16 331,1 

StavebnY objekt: SO 1401.3 Kanallzlicla Solfany Csov, pripojky NN 

22 NN Cs Pripojka NN k Cs 3 531,0 

PrevadzkovY sUbor PS 1401.1 Kanalizacia SolCany Csov 

23 cs Cs - technologicka Cast" 64 662,3: 

Prevl!dzkovY sUbor PS 1402.2 Kanaliz<'icia SotCany Csov - MaR, ASRTP 

24 cs Cs - Elektrotechnologicka Cast', MaR, ASRTP 38731,1 

Cena stavby spolu: I (EUR) I 1 209 461,941 



REGION; ToporCany 
Aktivita : Odvedenle odpadovYch v6d 
Stavba: Kanaliz;§cia Nitrianska Streda 

Por. I OznaCenle N~zov tasu stavebneho ob]eklu I Specifik;lcia fakluraiino!ho celku I Celkov;l cena 
Cfslo SO/PS/s\oky (EUR) 

StavebnY objekt: SO 1500.3 Kanallz<icla Nltrlanska Streda HCS1, prfpojka NN 

15 I NN Cs Pr!pojka NN k Cs I 2 537,94 

Prev8dzkovY sUbor PS 1500,1 Kanatiz;licia Nitrianska Streda HCS 1 

17 I cs Cs - technologicka Cast' I 37627,74 

Prev8dzkovY slibor PS 1500.2 Kanalizticla Nitrlanska Streda HCS 1 - MaR, ASRTP 

19 I cs Cs. Elektrotechnologlckti Cast', MaR, ASRTP I 21138,02 

Cena stavby spolu:I (EUR)I 61903,701 



REGION: Toporcany 
Aktivita: Odvedenie odpadoyYch v6d 
Stavba: DispeCing Topol'Cany 

Por. OznaCenie Niizov Casti stavebn~ho objeldu I Specifik;lcla falduraCmlho ~elku Celkova cena 
Clslo SO/PS/stoky (EUR) 

SlavebnY objekt: DlspeClng TopofCany 

1 Dop!nenle dispeCingu na Gov Toporcany vr. prenosu sign<ilov na dispeCing OZ Toporcany. v zmys!e TechnickYch Speclfik8.cH 31117,37 

Cena stavby spolu: I (EUR) 31117,37 



COV Sever • odvedenie odpadovych vod 
Region Partizanske 

SO/PS Nazov 

Stavebne objekty 
Mestska cast' Male Bielice 

so 21.1 Kanalizacia Male Bielice - hlavna stoka G 
S021.1.1 Kanalizacne odbocenia 
so 21.2 Kanalizacia Male Biel"lce - vectraisie sto-,;;; 
so 21.2.1 Kanalizacne odbocenia 
so 21.3 Kanalizacia Male Bielice • CS 
so 21.4 Kanalizacia Male Bielice • orfooikv NN 

Mestska cast' Vel'ke Bielice 
so 22.1 Kanalizacia Vel'ke Bielice - Hlavna stoka H 
so 22.1.1 Kanalizacne odbocenia 
so 22.2 Kanalizacia Male Bielice - Vedl'aisie stokv 
so 22.2.1 Kanalizacne odbocenia 
so 22.3 Kanalizacia Male Bielice CS 
so 22.4 Kanalizacia Male Bielice - orfpoikv NN 

Obec Brodzanv 
so 03.1 Kanalizacia Brodzanv • privadzac GOV Partizanske-Brodzanv 
so 03.2 Kanalizacia Brodzanv - hlavna stoka A 
so 03.2.1 Kanalizacne odbocenia 
so 03.3 Kanalizacia Brodzanv • hlavna stoka B 
so 03.3.1 Kanalizacne odbocenia 
so 03.4 Kanalizacia Brodzanv • vedl'aisie stokv 
so 03.4.1 Kanalizacne odbocenia 
so 03.5 Kanalizacia Brodzanv • CS 
so 03.6 Kanalizacia Brodzanv • prfooikv NN 

Obec Vel'ke Krstei\anv 

so 04.1 
Kanalizacia Vel'ke Krsteiianv - nrivadzac Partizanske-Vel'ke Krsteiianv 
Kanalizacne odbocenia - privadzac Partizanske-Vel'ke Krsteiianv 

so 04.2 
Kanalizacia Vel'ke Krsteiianv - hlavna stoka A 
Kanalizacne odbocenia • hlavna stoka A 

so 04.3 
Kanalizacia Vel'ke Krsteiianv - vedl'aisie stokv 
Kanalizacne odbocenia • vedl'aisie stokv 

so 04.4 Kanalizacia Vel'ke Krsteiianv - CS a MS 
so 04.5 Kanalizacia Vel'ke Krsteiianv - orfpoikv NN 

Obec Male Krstei\anv 
so 05.1 Kanalizacia Male Krstei'ianv - privadzac Partizanske-Male Krsteiianv 
S005.1.1 Kanalizacne odbocenia 
so 05.2 Kanalizacia Male Krsteiianv - hlavna stoka A 
so 05.2.1 Kanalizacne odbocenia 
so 05.3 Kanalizacia Male Krsteiianv - vedl'aisie stokv 
so 05.3.1 Kanalizacne odbocenia 
so 05.4 Kanalizacia Male Krsteiianv - CS a MS 
so 05.5 Kanalizacia Male Krstenanv - orlooikv NN 

Obec Pazit' 
so 06.1 Kanalizacia Pazif - orivadzac Male Krstenanv-Pazif 
so 06.2 Kanalizacia Pazif - hlavna stoka A 
so 06.2.1 Kanalizacne odbocenia 
so 06.3 Kanalizacia Pazit' - vedl'aisie stokv 
so 06.3.1 Kanalizacne odbocenia 
so 06.4 Kanalizacia Pazif - CS a MS 
so 06.5 Kanalizacia Pazif - orlooikv NN 
so 06.6 Kanalizacia Pazif - orelozkv inzinierskvch sietf 

Obec Kolacno 
so 07.1 Kanalizacia Kolacno - privadzac Kolacno-Vel'ke Uherce 
so 07.2 Kanalizacia Kolacno - hlavna stoka A 

Cena celkom 
vEUR 

1 022 190,78 
198 171,67 
35 120,03 

639 987,56 
123532,10 

19 200,08 
6 179,34 

3 237 193,79 
538 026,26 
139 570,15 

2 054 432,25 
425 385,49 
65876,13 
13 903,51 

1 801 085, 14 
111 677,17 
371 361,87 

89 464,71 
195 561,61 
25 160,71 

748 396,50 
194 756,09 
49 191,93 
15514,55 

1 315 216 29 
220 581,39 

5 953,38 
263 247,20 

93 193,71 
534 975,45 
122 856,23 
50 353,65 
24 055,28 

1 415 701,35 
149 744,97 

6 705,75 
302 594,46 

16 947,76 
761 002,03 
118 568,20 
40717,41 
19 420,77 

868 662,86 
105 916,48 
202 245,72 

49 871,85 
407966,15 

65 260,79 
13 020,74 
5 296,57 

19 084,56 
1 842 729,69 

17 250,60 
435 833,30 



so 07.2.1 Kanalizacne odboeenia 92 905,31 
so 07.3 Kanalizacia Kolacno - vedl'ajsie stoky 1 117 173,65 
so 07.3.1 Kanalizacne odbocenia 152 576,38 
so 07.4 Kanalizacia Kolacno - CS 17 986,28 
so 07.5 Kanalizacia Kolacno - pripojky NN 9 004,17 

Obec Vel'ke Uherce 2 240 250,27 
so 08.1 Kanalizacia Vel'ke Uherce - privadzac Male Uherce-Vel'ke Uherce 457 823,72 
so 08.1.1 Kanalizacne odbocenia 38 052,58 
so 08.2 Kanalizacia Vel'ke Uherce - hlavna stoka A 210 380,08 
so 08.2.1 Kanalizacne odbocenia 46 425,42 
so 08.3 Kanalizacia VelM Uherce - vedl'aisie stoky 1 144 084,66 
so 08.3.1 Kanalizacne odbocenia 253 111,02 
so 08.4 Kanalizacia Vel'ke Uherce - CS a MS 68 745,11 
so 08.5 Kanalizacia Vel"ke Uherce - prlpoikv NN 21 627,68 

Obec Male Uherce 1 572 413,45 
so 09.1 Kanalizacia Male Uherce - hlavna stoka A 368 769,53 
so 09.1.1 Kanalizacne odbocenia 57 030,64 
so 09.2 Kanalizacia Male Uherce - hlavna stoka B 141 435,52 
so 09.2.1 Kanalizacne odbocenia 25 674,97 
so 09.3 Kanalizacia Male Uherce - vedl'aisie stokv 793 352,91 
so 09.3.1 Kanalizacne odbocenia 132 080,69 
so 09.4 Kanalizacia Male Uherce - CS a MS 35 751,87 
so 09.5 Kanalizacia Male Uherce - prlpoikv NN 18 317,32 

Prevadzkove subory 
Mestska cast' Male Bielice 72 827.89 

PS 21.1 Kanalizacia Male Bielice - CS 40938,10 
PS 21.2 Kanalizacia Male Bielice - MaR, ASRTP 31 889,79 

Mestska east' Vel'ke Bielice 193 987,00 
PS 22.1 Kanalizacia Vel'ke Bielice - CS 86 621,04 
PS 22.2 Kanalizacia Vel'ke Bielice - MaR, ASRTP 107 365,96 

Obec Brodzany 123 917,75 
PS 03.1 Kanalizacia Brodzanv - CS 45131,22 
PS 03.2 Kanalizacia Brodzanv - MaR, ASRTP 78 786,53 

Obec Vel'ke Krsteiiany 113 412,87 
PS 04.1 Kanalizacia VelM Krstenanv - CS a MS 58 791,96 
PS 04.2 Kanalizacia Vel'ke Krstenany - MaR, ASRTP 54 620,91 

Obec Male Krsteiiany 105 269,39 
PS 05.1 Kanalizacia Male Krstenany - CS a MS 43 807,07 
PS 05.2 Kanalizacia Male Krstenany - MaR, ASRTP 61 462,32 

Obec Pazit' 42 372,58 
PS 06.1 Kanalizacia Pazif - CS a MS 14 234,54 
PS 06.2 Kanalizacia Pazif - MaR, ASRTP 28 138,04 

Obec Kolacno 58 814,03 
PS 07.1 Kanalizacia Kolacno - CS 27 255,28 
PS 07.2 Kanalizacia Kolacno - MaR, ASRTP 31 558,75 

Obec Vel'ke Uherce 168 166,20 
PS 08.1 Kanalizacia Vel'ke Uherce - CS a MS 53 848,49 
PS 08.2 Kanalizacia Vel'ke Uherce - MaR, ASRTP 114 317,71 

Obec Male Uherce 126 124,65 
PS 09.1 Kanalizacia Male Uherce - CS a MS 49 545,03 
PS 09.2 Kanalizacia Male Uherce - MaR, ASRTP 76 579,62 

Dispecin11 Partizanske 38 179,47 
PS Dispecing Partizanske 38 179,47 

ICELKOM 16 358 515,451 



REGION: Partiz<inske 
Aktivita : Odvedenie odpadovych vOd 
Stavba : Kanatiz<icia Mare Biellce 

Por. Ozna~enle Nilzov ~asti stavebnilho objeldu Speclfik;lcla fakturaiin<lho celku Cellmva cena 
a rs lo SO/PS/stoky (EUR) 

SlavebnY ob]ekl: SO 21 Kanallzcl.cla Mate Biel!ce 

SlavebnY ob]ekl: SO 21.1 Hfavna stoka G 

Zemne pr;lce (Eur) 69 323,32 

Obsyp a zasyp (Eur) 21711,26 

1 G Kanal!zacna stoka G Kmnunlklicle a spevnene plooh (Eur) 26 889,29 198171,67 

Rlirov6 vedenia (Eur) 60 056,H 

Os1atne konStrukcie a prac (Eur) 391,65 

Zemne pr3ce {Eur) 9 013,53 

Obsyp a zasy {Eur) 3492,H 

2 KanalizaCne odboCenia Komun!kacle a spevnene ploch {Eur) 10 194,47 35120,0~ 

RU rove vedenla {Eur) 12 357,36 

Os!aln<I konStrukcle a prlice {Eu1) 62,51 

S!avebnY objekt: SO 21.2 Vedl'ajSie stoky 639 967,56 

Zemne prlice (Eur) 8337,01 

Obsyp a z;lsy (Eur) 4 279,5 

3 G• Kanalizacna stoka Ga Komun!l<3cie a spevnene ploch (Eur) 110,3~ 22 006,37 

RU rove vedenia (Eur) 9169,11 

Ostatne konStrukcie a pri\ce (Eur) 110,35 

Zemne pri\ce (Eur) 75 358,59 

Obsyp a z;lsy (Eur) 19847,92 

4 GD Vy-tlakGD Komuniklicie a spevnem! ploch (Eur) 114 344,76 283 250,94 

Rllrovevedenia (Eur) 71821,41 

Os!alne konStrukcla a pr;lce (Eur) 1 878,26 

Zemn6 pr/ice (Eur) 15 719,61 

Obsyp a z;lsy (Eur) 4 899,02 

5 GD-1 KanalizaCna stoka GD-1 Komunikacie a spevnene ploch (Eur) 33 907,39 65 956,6S 

Rlirovol vedenia (Eur) 10900,09 

Os!atne kanSlrukcie a pr;lce (Eur) 532,57 

Zemne pr.Ice (Eur) 32613,84 

Obsyp a zasy (Eur) 10175,66 

6 GE KanalizaCnil stoka GE Komunlkacie a spevnene ploch (Eur) 33 266.93 97 647,62 

Rllmve vedenla (Eur) 20 566,15 

Ostatne kon~trukcle a pr;lce {Eur) 1 025,04 

Zemne prl\ce (Eur) 14 667,38 

Obsyp a z;lsy (Eur) 3 758,22 

7 GE-1 Kanalizacna stoka GE-1 Komunlk!\cie a spevnenol ploch {Eur) 12 280,32 38 402,71 

Rllrov6vedenla (Eur) 7 320.45 

Ostatne konSlrukcie a prl\ce (Eur) 378,40 

Zemnol prl\ce (Eur) 18 306,24 

Obsyp az;lsy {Eur) 5 819,1'4 

B GF Kanalizacna stoka GF Komunlk3cle a spevnene ploch (Eur) 19 025,94 56178,71 

Rlirove vedenla (Eur) 12 440,70 

Ostatn6 konstrukcie a pr;lce (Eur) 586,2 

Zemnol pr3ce (Eur) 15411,4 

Obsyp a zasy {Eu1) 4 883,07 

9 GG KanalizaCna stoka GG Komunlk:!cie a spevnenli ploch (Eur) 15 964,21 46 597,3~ 

Rllrov6 vedenla (Eur) 9 846,73 

Ostatn6 kon~!rukcle a prace (Eur) 491,89 

Zemne pr3ce (Eur) 10 355,34 

Obsyp azhy (Eur) 3681,0 

10 GH KanalizaCna stoka GH Komunlkacie a spevnen& ploch {Eur) 8514,3 29 945,01 

Rlirovi! veden!a (Eur) 7131,9 

Ostatne konS!rukcle a pr;ice (Eur) 262,3 

11 KanalizaCne odboCenia 123 532,11 

StavebnY objekl: SO 21.3 Cerpacie stanice 

12 cs Cs . stavebna Casf 19 200,01 

StavebnY objekt; SO 21.4 Cs • Prfpojky NN 

13 NN Cs Pripojka NN k Cs 6179,3· 

Prev<idzkovY sUbor PS 21.1 Cerpacle stanlce 

14 cs Cs • techno[ogickil Casf 40938.11 

PrevildzkovY sUbor PS 21.2 MaR, ASRTP 

15 cs Cs· MaR, ASRTP 31889,7' 

Cena stavby spolu:J (EUR) I 1 095 018,671 



REGl6N: Partizanske 

Aktivita : Odveden!e odpadov}ich vOd 
Stavba : Kanaliz;'icia Vel'kti Bielfce 

Por. OznaCenle NAzov Castis1avebnliho objelrtu Specifiklicia fakl11raCn6ho celku CelkovA cena 
Clslo SOIPS/sloky (EUR) 

StavebnY objekl: SO 22 Kanaliz;'icia Vel'ke Biefice 

StavebnY objekt: SO 22.1 Hlavna stoka H 

Zemne pr<\ce (Eur) 209 519,44 

Obsyp a zAsyp (Eur) 38 469,45 

1 H KanalizaCna stoka H Komuniklicie a spevnene ploch (Eur) 156 067,60 538 (126,26 

RUrovevedonla (Eur) 131350,99 

Ostatne kon51rukcle a prAce (Eur) 2618,73 

2 Kanallzacne odboCenia 139 57(1,1 

StavebnY objekt: SO 22.2 Vedl'ajSie sloky 2 054 432,25 

Zemne pnice (Eur) 1708fl,01 

Obsyp a z:lsyp (Eur) 5 571,92 

3 AA-4 Kanallzacna stoka AA-4 Komunlkil.cle a spevnene ploch (Eur) 28164,98 74 677,69 

R!lrovii vadenla {Eur) 23 555,83 

Ostatne konStrukcle a p1;lce {Eur) 296,95 

Zemnii prace {Eur) 37 439,97 

Obsyp a zasv. {Eur) 10177,2( 

4 AB-1 VYtlak AB-1 KomunikAcie a spevnene ploch (Eur) 37 804,47 114 705,80 

RUrove vedenl {Eur) 28 741,77 

Os1a1n6 kon~trukcle a prace (Eur) 542,39 

Zemn(, prAce (Eur) 16017,32 

Obsyp a zAsy (Eur) 5 772,11 

5 AB-1-1 KanalizaCmi stoka A8-1-1 Komunikkia a spevnena ploch (Em) 43 228,54 89 323,47 

RU rove vedenla (Eur) 23997,8 

Os1a1ne konStrukcle a prace (Eur) 3Cl7,64 

Zemne prlice (Eur) 18918,6 

Obsypazlis" (Eur) 6572,51 

6 AB-1·2 KanalizaCna stoka AB-1-2 Komuniklicie a spevnene ploch (Eur) 24 742,0 66 648,37 

Rolrov"' vedenia (Eur) 16 Cl$4,83 

Osta1nli konSb"ukcie a puke (Eur) 350,29 

Zemnii prace (Eur) 19 851,94 

Obsyp a zasvi (Eur) 5 341,3 

7 HA KanalizaCna stoka HA Komunlkilcie a spevnenli ploch (Eur) 26 606,15 76 356,2S 

RUrov"' vedenia (Eur) 22 072,19 

Ostalnli konStrukcie a pri\ce (Eur) 284,65 

Zemne prace (Eur) 19 380,57 

Obsyp a zasyr (Eur) 5 207,33 

8 H8·1 Kana!izaCna stoka HB-1 Komuniklicie a spevnenli ploch (Eur) 30 507,99 66 796,41 

RUrove vedenia (Eur) 11423,05 

Ostalnli konstrukcle a pr.ice (Eur) 277,53 

Zemne Pf:3ce (Eur) 31 099,25 

Obsypa zasy (Eur) 9 507,74 

9 HG Kanalizacna stoka HC Komunlki\cle a spevnen(, ploch1 (Eur) 13336,23 77 705,3 

RUrove vedenle (Eur) 23 255,33 

Ostatne kon§trukcle a Pf:lce (Eur) 506,75 

Zemne prace (Eur) 3 248,93 

Obsyp a zi\syr (Eur) 154,31 

10 HC-1 KanalizaCnci stoka HC-1 Komunlkacle a spavnena ploch1 (Eur) 581,18 4 383,91 

R!lrove vedenla {Eur) 391,26 

Ostalno! kon~trukcle a prAce {Eur} 8,23 

Zemnli prAce (EU/} 32 382,31 

Obsyp a zAsy (Eur) 9021,{} 

11 HD-1 KanalizaCna stoka HD-1 Komunlk;\cle a spevnenli ploch• (Eu1) 54 826,77 129 686,58 

RUrove vedenla (Eu1) 32975,73 

Ostotne konStrukcle a pri\ce (Eu1) 480,77 

Zemm\ priice (Eur) 7 460,78 

Obsyp a z6sy1 (Eur) 1 527,38 

12 HD-2 KanalizaCnii stoka HD-2 Komuniklicie a spevnene ploch (Eur) 5 749,86 18 742,48 

RU rove vedenla (Eur) 3 923,06 

Ostatne kon~trukc!e a prdce (Eur) 81,40 

Zemn6 pril.ce (Eur) 18 095,38 

Obsyp a zasvr (Eur) 4 595,34 

13 HE Kanalizacna stoka HE Komunlk;lcle a spevnen6 ploch' (Eur) 34416,71 76183,9 

Rllrove vedenia (Eur) 18 631,65 

Ostat11e kon~trukcie a pr!lce (Eur) 244,9 

Zemn6 pri\ce (Eur) 105516,09 

Obsypa zasvi (Eur) 23 076,86 

14 HF KanalizaCna stoka HF Komunlk;lcle a spevnan6 ploch (Eur) 83112,46 271 225,8~ 

RU rove vedenla (Eur) 58 290,49 

Ostatn6 kon~trukcle a pr~ce (Eur) 1229,9 

Zemna pr!lce (Eur) 42285,3 

Obsyp a z<'isyp (Eur) 14 766,16 

15 HF·1 Kanalizacna stoka HF-1 Komunlk;lcle a spevnen~ ploch• (Eur) 55 585,35 145041,46 

RU1ove vedenla (Eur) 31 616,65 



Osla\nB konSlrukcie a prace (Eur) 785,97 

Zemnl!pri\ce (Eur) 53 574,11 

Obsypatiisw (Eur) 15 948,96 

16 HG Kanalizacna stoka HG KomunlkAde a spavnene plm:h• {Eur) 9015,83 132147,SS 

Rolrcve vcdenla {Eur) 41705,77 

Os1a!ne konStrukcle a prace {Eur) 903,31 

Zemne pr>l.ce (Eur) 6150,23 

Obsyp a z<lsy (Eur) 1107,0 

17 HG·1 KanalizaCna stoka HG·1 Komuniko\cie a spevnaml p!och (Eur) 4 167,69 13 759,37 

RU rove vedenla (Eur) 2275,40 

Ostatm! konMtukcie a pnl.ce (Eur) 58,99 

Zemne pnl.ce (Eur) 85 931,87 

Obsyp a zasy~ {Eur) 21 588,37 

18 HH KanalizaCnl'I stoka HH Komunikl\cie a spevnene ploch (Eur) 75 304,03 240 644,74 

Rilrove vedenl (Eur) 56 569,8 

Ostatne konSltukcfe a p;i\ce (Eur) 1150,58 

Zemne Pfi\ce jEur) 21 543,3 

Obsyp a ziisy< (Eur) 4 883,04 

19 HH·1 KanallzaCnit stoka HH-1 Komunlkacie a spevnene ploch1 {Eur) 31 007,51 77 618,5~ 

RUrovB vedenla (Eur) 19924,35 

Os1a1na konStrukcle a pracr (Eur) 260,26 

Zemne Pfolce (Eur) 32 892,98 

Obsyp a zasy1 (Eur) 10 152,55 

20 HH-2 KanalizaCnl'I stoka HH-2 Komunikacie a spevnene ploch> (Eur) 32 038,81 119 281,17 

RUrovli vedenia \Eur) 23 655,7 

Ostatn& konstrukcie a pnlce (EU!) 541,1' 

Zemnapr<lce (Eur) 22494,1 

Obsyp a z;lsy (Eur) 3 391,74 

21 HH-3 KanalizaCm\ stoka HH-3 Komuniklicie a spevnene ploch1 (Em) 10 073,6 40 557,16 

- RU rove ve<lania (Eur) 4416,9 

Osta\n& konstmkcie a p;i\ce {Eur} 1B0,77 

Zemnepr;lce (Eur) 5 234,64 

Obsyp a z<\sy• (Eur) 2 314,25 

22 HH-5 KanallzaCn{I stoka HH-5 Komunlk<l.cle a spevnene ploch (Eur) a 112,os 22 346,01 

RU rove vedenla (Eur) 4 9£1,73 

Ostatne konS\rukcie a prlice {Eur) 123,34 

Zemn;i prace (Eur) 18 9S0,1 

Obsyp a zasy (Eur) 4 331,5 

23 HI Kanallzacna stoka HI Komunikiicie a spevnene ploch• (Eur) 16655,01 51 029,64 

RUrove vedenia (Eur) 10832,03 

Os1a\nol konStrukcie a pr<\ce (Elll) 220,ae 

Zemne pnlce (Eur) 3 623,96 

Obsyp a z<lsy• {Eur) 990,51 

24 Hl-1 KanalizaCn{I stoka Hl-1 Komunikl\cle a spavnene ploch (Eur) 3 12a,a1 11364,81 

RU1ovii vedenia (Eur) 2 95B,78 

Osta\ne konS!rukde a prace (Eur) 52,80 

Zemne pnlce (Eur) 11463,12 

Obsyp a z>l.sy• (Eur) 2016,5 

25 Hl-2 KanallzaCnit stoka Hl-2 Komunlkacle a spevnenli ploch• (Eur) 5 379,3: 24 053,5f 

Rolrove vadenl (Eur) 5 087,03 

Ostatna konStrukcie a prlice (Eur) 107,48 

Zemne pr;ice (Eur) 35 052,2 

Obsyp azasvi (Eur) 10552,94 

26 HJ KanaUzaCna stoka HJ Komunik;icie a spevnen& ploch• (Eur) 40 089,64 110 217,67 

RUrove vedenl (Eur) 23 950,23 

Os1al!11! konStrukcie a prace {Eur) 562,43 

Zemne praca (Eur) 5 564,60 

Obsyp a zilsy• (Eur) 1 970,03 

27 HJ-1 KanalizaCna stoka HJ-1 Komunlklicle a spevnene ploch· (Eur) 7 416,36 20 033,9: 

Rlirove vedania (Eur) 4 957,92 

OstalOO konStrukcie a prac, (Eur) 105,0 

28 KanalizaCna odboCenia 425 385,4' 

StavebnY objekt: SO 22.3 Cerpacie stanice 

29 cs Cs • stavebnii Casr 65876,1: 

SlavebnY objekt: SO 22.4 Cs. Prlpojky NN 

30 NNCS Pripojka NN k Cs 13 903,61 

Prev8dzkovY stlbor PS 22.1 Cerpacie stanice 

31 cs Cs "technologicka Casf 86621,0· 

Prev8dzkovY stlbor PS 22.2 MaR, ASRTP 

32 cs Cs. MaR, ASRTP I 107 365,9 

Cena stavby spolu:I (EUR)j 3 431180,791 



REGION: Partiziinske 

Aktlvlta : Odvedenie odpadovYch vOd 
Stavba : Kanallz<icla Brodzany 

Por. oznaCenle Ni\zO\ffaSU stavebn<!ho objektu Speclfiklicia faktuiaCMho celku Ce!kollfl cena 
cr.ro SOl?S/sloky (EUR) 

StavebnY objekl: SO 03 Kanallzacra Brodzany 

StavebnY objekt: SO 03.1 Prlv<i.dzaC Cov Partiziinske • Brodzany 

Zemn~ prlic (Eur) 69 500,31 

Obsyp a zlisy (Eur) 6 651,14 

1 Priv<i.dzaC Gov Partiziinske • Brodzany Kornunlki\c!e a spevneM ploch (Eur) 110,3 111 677,11 

RU1ov<! vedenia (Eur) 35 305,02 

Osta1n6 konStrukde a pri\ce (Eur) 110,35 

StavebnY objekl: SO 03.2 Hlavml. stoka A 

Zemne pri\ce (Eur) 102 ssa,1 

Obsyp a zlisy {Eur) 36 696,Q7 

3 A KanalizaCna sloka A Komuniki\cie a spevnene ploch {Eur) 132 962,5 371361,87 

R!lrove vedenia {Eur) 97 739,37 

Ostatne konMrukcle a prlice {Eur) 1 075,6 

4 KanalizaCne odboCenla 89464,71 

StavebnY objekl: SO 03.3 Hlavna stoka 8 

Zemne prAce (Eur) 61 035,9 

ObsypazfJ.sy (Eur) 21 016,97 

5 B Kanalizacna stoka 8 Komunlklicle a spevnene ploch (Eur) 69 738,55 195561,61 

RU rove vedenia (Eur) 42656,1 

Os1aln6 konst111kcie a pr.Ice (EU!) 1113,92 

6 Kanalizacne odboCenla 25160,71 

SlavebnY objekt: SO 03.4 VedfajSie stoky 74!1396,50 

Zemne pnlce (Eur) 40170,11 

Obsyp a zas)'l (Eur) 9 359,46 

7 AA VYtlakAA Komunll<acai a spevnene ploch (Eur) 34 733,17 113 218,3B 

RUrove vedenia (Eur) 27 446,81 

Ostatne konSlrukcfe a prace (Eur) 1508,8 

Zemm! priice {Eur) 11 038,1 

Obsyp a zlisy' {Eur) 4 797,31 

8 AA-1 KanalizaCrni stoka AA·1 Komunlk:!cle a spevnene ploch) {Eur) 21922.7 48 611,64 

Rllrove vedenia {Eur) 10781,67 

Ostatne konMrukcla a prlice {Eur) 71,72 

Zemneprace (Eur) 10275,72 

Obsyp a zasyp (Eur} 3179,76 

9 AA-2 Kanalizacna stoka AA·2 Komuniklicle a spevnene ploch (Eur) 14461,98 33 068,31 

RU rove vedenla (Eur) 4 752,42 

Ostatne kon~trukcle a pr<lc (Eur) 398,5 

Zemne pr<lco (Eur) 20195,07 

Obsyp a zasyi: (Eur) 7 503,48 

10 AB KanalizaCna stoka AB Komuniki\cie a spavned ploch1 (Eur) 17104,81 64 B58,4S 

RllrO\fe veden!a (Eur) 19 907,61 

Os1atne konStrukcle a p;;!ce (Eur) 147,52 

Zemn6 p;;lce (Eur) 3 759,83 

Obsyp a z<lsyi: (Eur) 2519,5 

11 AB-1 KanalizaCnii stoka AB-1 KomuniUcie a spevnene ploch (Eur) 12702,6 22 235,91 

Ri'.rrov6 vedenla (Eur) 3213,2 

Osta1ne kon!i1rukcle a priice (Eur) 40,57 

Zemnil prAce {Eur} 8 718,67 

Obsyp a zlisyr (Eur) 4097,88 

12 AB-2 Kanalizacna stoka AB·2 Kornunlki\cla a spavneni\ ploch\ (Eur) 16880,2 38 338,84 

Rllrove vedeni (Eur) 8 567,44 

Ostatne kon~trukcle a pr.Ice (Eur} 74,6 

Zemne prlic• (Eur) 2 087,64 

Obsyp a zl\s'ff (Eur) 2 043,29 

13 AC KanalJzacna stoka AC Komunlklicle a spevnene ploch\ (Eur) 11 468,95 17 854,6:! 

RUrov<! vedenia (Eur) 2 234,19 

Os\atne konStrukcie a Pfi\ce (Eur) 20,55 

Zemne Pfi\ce (Eur) 2 629,27 

Obsyp a zasw (Eur) 2231,70 

14 AE Kanallzacna stoka AE Komunlklicie a spevnene ploch (Eur) 11 999,17 19 029,0i 

RUrovl\vedenia (Eur) 2140,15 

Ostatn<! konStrukcie a prace (Em) 26,78 

Zemne prace (Eur) 49 500,15 

Obsyp a zbyt (Eur) 19550,31 

15 BA Kanalizacna stoka BA Komunlklicie a spevnene ploch (Eur) 77664,11 191 207,72 

RUrovllvedenia {Eur) 44 340,54 

Os1atn<! konStrukcia a prac (Eur) 144,61 

Zemne prlice (Eur) 29 072,34 

Obsypaz;ls'fl {Eur) 6716,7 

16 BB Kanallzacna stoka BB Komun!ki\cia a spevnen<! ploch (Eur) 23 757,71 89121,94 

RUrov6 vedenla (Eur) 28961,34 



Os!atne konstrukcia a pr;\ce (Eur) 613,17 

Zemne prace (Eur) 9186,06 

Obsypazhl'I (Eur) 4 193,20 

17 BB-1 KanalizaCnii stoka BB-1 Komun!klic!e a spevnene ploch (Eur) 17116,62 39 049,98 

RUrove vedenia (Eur) 6 477,08 

Ostatnli kon51fukcie a pri\ce (Eur) 77,02 

Zemne priice (Eur) 9 018,37 

Obsypazl\sVI (Eur) 4130,70 

1B BB-2 Kanalizatna stoka BB-2 Komuniklicie a spevnena ploch (Eur) 16 958,36 37 977,98 

RUrove vedania (Eur) 7 779.44 

Ostatne kon~trukcie a pr3.ce (Eur) 91,11 

Zemnli pr3ce (Eur) 9611,68 

Obsyp a tisy {Eur) 4165,54 

19 BC KanalizaCnii stoka BC Komunlk<ide a spevnene pinch {Eur) 10912,41 33 823,5~ 

RUrovli vedenla {Eur) 9 003,34 

Oslatne knnStrukde a pr<lce {Eur) 110,58 

20 Kana!izaCmi odboCenia 194 756,0 

StavebnY objekt: SO 03.5 Cerpacie stanice 

21 cs Cs - stavebn<i Casr 49191,9 

StavebnY objekt: SO 03.6 Cs - Prlpojky NN 

22 NNCs Pripojka NN k Cs 15514,5 

Prev8dzkovY sUbor PS 03.1 Cerpacte stanlce 

23 cs Cs - technologickii Cast' 45131,2 

Prev8dzkovY sUbor PS 03.2 MaR, ASRTP 

24 cs Cs • MaR, ASRTP 78 786,5 

Cena stavby spolu:I (EUR)l 1925002,891 



REGION: Partizfinske 
Aktivita : Odvedenie odpadov9ch vOd 
Stavba : Kanaliz8.cia Vel'k!! KrStei'\any 

Por. OznaGenle Nlizov Casti stavebneho objaktu Speclflkflcia fakturaCn<!ho celku Celkovfl cena 
crslo 50/PS/stoky (EUR) 

StavebnY objekt: so 04 Kanallz8.cla Vel'k!! KrStei'\any 

StavebnY objekt: SO 04.1 Priv8.dzaC Partiz8.nske • Vel'k!! KrStei'iany 
Zemne prace (Eur) 96 852.47 

ObsypazAsy (Eur) 23 956,24 

1 Pr!v8.dzaC Partiz<inske • Vel'k!! KrStei'iany Komunlklicle a spevnene ploch (Eur) ~4 329,83 220 581,39 

Rlirovevedenla (Eur) 54 555,87 

Ostatne konStrukcie a pr;\ eel {Eur) 666,98 

2 Kanallzacne odbol:enla 5 953,3 

StavebnY objekt so 04.2 Hlavnfi stoka A 
Zemne p11\ce (Eur) 83 735,49 

Obsypazby (Eur) 22 392,Zll 

3 A KanalizaCna stoka A Komunik<icie a spevnen& ploch (Eur) 97182,98 2&3 247,20 

Rl!rova vedania (Eur) 58813,81 

Ostatne konS.trnkcie a prace (Eur) 1122,66 

4 Kanalizacne odbofenia 93193,71 

StavebnY objekt: SO 04.3 Vedl'aJSle stoky 534 975,45 

Zemneprllce (Eur) 24 608,9 

Obsyp 11 zasy (Eur) 4 535,0 

5 AA KanallzaCna stoka AA Komunikolcie a spevnen6 ploch (Eur) 15405,04 70 325,63 

Rllrove vedanla (Eur) 25 588,9 

Ostatne konStrnkcle a pr:lce (Eur) 189,6 

Zemne pr3ce (Eur) 9749,68 

Obsypa z3sy (Eur) 3 253,31 

6 AB-1 Kanaflzacna stoka AB-1 Komunik!\cie a spevnene ploch (Eur) 11 050.9 32414,Sl 

Riirov8vedenfa (Eur) 8224,7 

Ostatne konStrukde a prace jEur) 136,01 

Zemne prtlce (Eur) 9 749,67 

Obsyp a zasy {Eur) 389,98 

7 AB-2 KanalizaCn<i stoka AB-2 Komunlk<!de a spevnene ploch {Eur) 1 324,62 13 750,44 

R!lrovB veden!a {Eur) 2 269,68 

Os!atna konMrukcle a prace {Eur) 16,29 

Zemne p1ace (EU1) 76 635,54 

Obsyp a z;lsy (Eur) 22 565,05 

8 AB KanalizaCn! stoka AB Komuntk3cte a spavnene ploch (Eur) 76 650,21 230 754,02 

Rl!rove vedenla (Eur) 53 959,77 

Os!atna konMrukcle a pr;lce (Eur) 943,45 

Zemnepr;lce (Eur) 10800,00 

Obsyp a zasy (Eur) 1 603,77 

9 AC-1 KanalizaCna stoka AC-1 Komunlk3cle a spevnena ploch (Eur) 5207,89 24 619,1 

RUrove vedenla (Eur) 6 940,23 

Osta1ne konStrukcla a pr3ce (Eur) 67,23 

Zemne pr;lce (Eur) 10233,51 

Obsyp a zasy (Eur) 2244,01 

10 AC-2 KanalizaCna stoka AC-2 Komunikllcle a spevnen6 ploch (Eur) 7 913,75 22 845,62 

Riirovli vedenla (Eur) 2 360,03 

Ostatn6 kon§trukcla a pr3ce (Eur) 94,32 

Zemnli pr.lee (Eur) 2 532,78 

Obsyp a zt.sy1 (Eur) 1404,23 

11 AC-2-1 Kanalizacna stoka AC-2-1 Komunik;!cla a spevnene ploctv (Eur) 4 769,74 12 989,21 

Riirovevedenla (Eur) 4 223,74 

Oslatne konS\/ukde a pr.lee (Eur} 58,71 

Zemne pr.lee (Eur) 5180,45 

ObsyPa zasy (Eur) 1919,42 

12 AC-2-2 KanalJzaCna stoka AC-2-2 Komunlk<!cie a spevnene ploch (Eur) 6519,82 18193,n 

Rlirovevedenia (Eu1) 4 493,81 

Os\atne konS!rnkcie a pr.lee (EU!) 80,25 

Zemne p;6ce {Eur) 17523,08 

Obsyp a zasy (Eur) 5143,87 

13 AC Kanalizacna stoka AC Komunlkticie 11 spevnane p!och (Eur) 33007,94 69 61B,9g 

Rlirove vedenia (Eur) 13 703,37 

Os1atne konStrnkcie a p;~ce (Eur) 240,73 

Zemne pnlce (Eur) 9 058,4 

Obsyp a zbv (Eur) 993.69 

14 AD KanallzaCn<i stoka AO KomuniMcie 11 spevnen6 ploch (Eur) 6 376,57 19 330,71 

Rl!rove vedenia (Eur) 2 855,54 

Ostatne konStrnkcte a pr~ce (Eur) 46,51 

Zemrnl pn\c (Eur) 7091.64 

Obsypa zhy (Eur) 1972.22 

15 AE Kanalizacna stoka AE Komu11Jkticle a spevnena ploch' (Eur) 6 699.01 20133,34 

Rl!rove vedenla (Eur) 4 288,02 

Oslatn~ kon~\rukcle a pr~ce (Eur) 82,4 



16 KanalizaCne odboCenia 122 856,2 

StavebnY obiekt: 50 04.4 Cerpacle stanice a Merna Sachta 

17 cs Cs - stavebmi Casf 38871,7 

18 MS MS • stavebn<'i. Cast' 11475,91 

StavebnY objekt: so 04.5 Cs. Pripojky NN 

19 NN Cs Prlpojka NN k Cs 18 096,6 

20 NNMS Pripojka NN k MS 5 958,6 

Previ:'idzkovY sUbor PS 04.1 Cerpacle stanice a Merna Sachta 

21 cs Cs • technologick<i Cast' 54157,4 

22 MS MS - technologlcka Cast' 4 634,5 

Prev<idzkovY sUbor PS 04.2 MaR, ASRTP 

23 cs Cs -MaR, ASRTP 46 786,4C 

24 MS MS - MaR, ASRTP 7 834,51 

Cena stavby spolu:I (EUR}l 1428 629,161 



REGION: Partiztinske 

Aktivita : Odvedenie odpadovYch vOd 
Stavba : Kanaliziicia Male KrSteiiany 

Por. Ozoatenl11 Nlizov Casti stavebmlho objektu ~pedfikaci11 fakluraCnetm calku C11lk0'/li cana 
C!slo SO/PS/stoky (EUR) 

StavebnY objekt: SO 05 Kanaliz<'icla Mare KrSteriany 

StavebnY objekt: SO 05.1 Priv<'idzaC Partiz<'inske - Male KrSteiiany 

Zemne pf;ke (Eur) 48 935,26 

Obsyp a zlisYJ: (Eur) 14 072,58 

1 PrivcldzaC Partlz<'inske - Male KrSteiiany Komunik;lcle a spevnene ploch (Eur) 51 974,28 149744,91 

Rllrove vadenla (Eur) 34 332,48 

Ostatne konil1rukcie a p11ice (Eur) 430,37 

2 KanalizaCne odboCenla 6 705,7 

StavebnY objekt: SO 05.2 Hlavna stoka A 

Zemne prlice {Eur) 118 580,27 

Obsyp a zasyi {Eur) 3461B,8 

3 A KanalizaCna stoka A Komuniklicla a spevnene ploch' {Eur) 55 996,37 302 594,4& 

ROrovt'i vedenJa {Eur) 92917,16 

Oslatnil konS!rnkcle a prlice (Eur) 481,81 

4 Kanalizacne odboCenia 16 947,71 

StavebnY objekt: SO 05.3 Vedl'aJSle stoky 761 002,03 

Zemne prlice (Eur) 10 361,27 

Obsyp a zlisyi {Eur} 4167,47 

5 AA KanalizaCna stoka AA Komuniklicie a spevnene ploch\ {Eur) 15140,48 JB 750,84 

Rllrove vedenla {Eur) 8 860,91 

Ostatna konMrukcle a prlice (Eur) 220,66 

Zemn6 prlice (Eur) 12101,77 

Obsyp a zasy< {Eur) 3 555,72 

6 AC KanalizaCna stoka AC Komuniklicle a spevnane ploch\ (Eur) 516,17 21 897,62 

Rilrove vedan!a (Eur) 5 723,51 

Ostatn6 kon~frukcle a pr;l.ce (Eur) 0,46 

Zemno!prace (Eur) 41220,28 

Obsyp a zasyt (EU!) 15 616,36 

7 AB Kanalizacna stoka AB Komunik;\ci11 a spevnene ploch• (Eur) 53229,15 148942,63 

RUrove vedania (Eur} 38 050,09 

Ostatne konStrukcie a pr;\ce (Eu1) 826,75 

Zemnltprilce (Eur) 22 857,44 

Obsyp a ziisvi (Eur) 0415,74 

8 AD Kanallzacna stoka AO Komunik3cle a spevnene ploch• (Eur) 20169,86 71616,91 

RU rove vedenla (Eu1) 19879,93 

Ostatne k<mStrnkcle a prlice (Eur} 293,94 

ZemM ptace (Eur) 6 842,22 

Obsyp a z;\syt (EUI} 2217,23 

9 A0-1 Kanalizacna stoka AD-1 Komunlk3cle a spevnene ploch (Eur} 8 054,91 22667,64 

RU rove vedenla (Eur) 5435,92 

Ostatne konstrukc!e a prlice (Eur) 117,37 

Zemne pr;'lce (Eui) 67129,05 

Qbsyp a ZliSVI (Eur) 16222,20 

10 AE KanalizaCncl stoka AE Komuniklicle a spevnene ploch! (Eur) 97 921,65 227 81l7,61 

Rllrove ved11nla (Eur) 45 684,60 

Ostatne konStrukc!e a prlice (Eur) 849,71 

Zemne pnl.ce (Eur) 21 094,87 

Obsyp a z.lsy1 (Eur) 7 255,4 

11 AE-1 Kanalizacna stoka AE-1 Komuniklicle a spevnenli ploch (Eur) 26 358,95 76131,14 

RU rove vedenla (Eur) 21 037,78 

Ostatne konstrukc!e a prAce (Eur) 384,11 

Zemne ptace (Eur) 0 428,60 

Obsyp a zasyp (Etlf) 3 349,91 

12 AE·2 KanalizaCncl stoka AE-2 Komuniklicie a sp11vnene ploch' (Eur) 12169,94 33 082,41 

RUrovevedenia (Eur) 8 956,67 

Os\atne konStrukcie a pr<lce (Eur) 177,35 

Zemne pr!l.ce (Eur) 10 055,39 

Obsyp a zlisvt (Eur) 2 820,96 

13 AE·3 KanallzaCm'i stoka AE-3 Komuniklicle a spavnan6 ploch· (Eur) 10 248,72 30 758,21 

Rtlrovevedanla (Eur) 7 483,84 

Osta!n~ kon~trukcla a prilce (Eur) 149,36 

Zemn6 pr!l.ce (Eur) 16 724,06 

Obsyp a zasvi (Eur) 6 691,82 

14 AF Kanallzacna stoka AF Komuniklicle a speV11ane ploch· (Eur) 24 309,46 65 324,46 

Riirove vedenia (Eur) 17 244,8 

Ostatne konStrukcle a pn\ce (Eur) 354,25 

Zemn& priice (Eur) 6220,33 

Obsyp a zlisYJ: (Eur) 2448,74 

15 AG KanalizaCna stoka AG Komunlk;l.de a spevnenli ploch (Eur) 8 896,41 24 022,44 

R~rov& vedenla {Eur) 6327,32 

Ostame kon~!rukcle a pn\ce (Eur) 129,64 



16 Kanallzal':ne odboCenia 118 56B,2 

StavebnY objekt: SO 05.4 Cerpacie s!anice a Merna Sachla 

17 ts Cs - stavebna Casf 29 241,5 

1B MS MS - stavebnA Casf 11475,91 

SlavebnY objekl: SO 05.5 Cs· Prlpojky NN 

19 NNCS Prlpojka NN k Cs 15669,0 

20 NN MS Pripojka NN k MS 3 751,74 

PrevadzkovY sUbor PS 05.1 Cerpacie stanice a merna Sachta 

21 cs Cs - technologlckfi Casf 39172,5 

22 MS MS - technologlcka Casf 4 634,5 

Prevadz.kovY sUbor PS 05.2 MaR, ASRTP 

23 ts Cs - MaR, ASRTP 53 627,81 

24 MS MS - MaR, ASRTP 7 834,61 

Cena stavby spolu:! (EUR)l 1520970,741 



REGION: Partli.<inske 
Aktivita : Odvedenle odpadov}'ch vOd 
Stavba : Kanalii.<icia PaZ.it' 

Por. OznaCenle N<iwv Casli stavebnliho objektu Specl~k:lcia rakturacneho celku Celkova cena 
C!slo SO/PSJsloky (EUR) 

StavebnY objekt: SO 06 Kanaliz<icia PaZ.it' 

StavebnY objekt: SO 06.1 Priv<idzaC Male KrStetiany - PaZlt' 

Zemne pr<ice {Eur) 72 822,74 

Obsyp a zilsyp {Eur) 7 565,02 

1 PrivlldzaC Male KrSteflany - Pa:Zlt' Komunikilcie a spevnene ploch (Eur) 5 039,80 105 916,48 

RUrove vedenia {Eur) 20439,18 

Oslatne konS\rukcie a pr3ce (Eur) 49,74 

StavebnY objekt: SO 06.2 Hlavna stoka A 

Zemne prace (Eur) 68418,06 

Obsyp a ziisyp (Eur) 20 368,40 

3 A Kanalizacna stoka A Komunik3cie a spevnene plochi (Eur) 72 037,0E 202 245,72 

RUrove vedenia (Eur) 40 659,0! 

Ostalnfl konS\rukcie a pr3ce (Eur) 763,11 

4 KanalizaCne odboCenia 49 871,8 

StavebnY objekt: SO 06.3 VedfajSie stoky 407 966,15 

Zemne pr3ce (Eur) 62 458,94 

Obsyp a ziisy~ (Eur) 12033,16 

5 AA KanalizaCna stoka AA Komunik3cie a spevnene ploch1 (Eur) 51 376,83 167 551,47 

Rlirove vedenia (Eur) 40 867,73 

Oslalnli konS\rukcie a pr3ce (Eur) 814,81 

Zemne priice (Eur) 7 589,89 

Obsyp a ziisyp (Eur) 2 022,7( 

6 AA-1 KanalizaCna stoka AA-1 Komunik<lcie a spevneni! ploch1 (Eur) 10 104,24 27079,H 

RU rove vedenia (Eur) 7 225,97 

Oslalni! konS\rukcie a pr<lce (Eur) 136,95 

Zemne pr<ice (Eur) 32 367,36 

Obsyp a z!isyp (Eur) 6 653,39 

7 AA-2 KanalizaCnii stoka AA-2 Komunlk<lcie a spevnene ploch1 (Eur) 33 244,27 94119,S:l 

Rlirove vedenia (Eur) 21 404,28 

Ostalnll konSlrukcie a pr!ice (Eur) 450,52 

Zemne pr<ice (Eur) 7 378,78 

Obsyp a zilsyp (Eur) 1 977,46 

8 AA-2-1 KanallzaCnli stoka AA-2·1 Komunlk<icle a spevnene ploch1 (Eur) 6 636,53 21 257,54 

RUrove vedenla (Eur) 5174,76 

Ostatne konStrukcle a prilce (Eur) 90,01 

Zemne prilce (Eur) 7 432,76 

Obsyp a z:lsyp (Eur) 1 841,93 

9 AA-3 KanalizaCnli stoka AA-3 Komunik:icie a spevnenll ploch1 (Eur) 15 004,31 31 831,0S 

RUrovt'i vedenia (Eur) 7 427,35 

Os!alnli konSlrukcie a pr:lce (Eur) 124,75 

Zemne prilce (Eur) 24 007,14 

Obsyp a z:lsyp (Eur) 10 109,53 

10 AB KanalizaCnii stoka AB Komuniko:\cle a spevnene ploch• (Eur) 18 871,08 66 126,48 

Rlirove vedenia (Eur) 12 856,17 

Ostatne konS\rukcie a prllce (Eur) 282,56 

Zemne pr.ice (Eur) 14109,72 

Obsyp a z!isyp (Eur) 5119,24 

11 KanalizaCne odboCenia Komunik<lcle a spevnene ploch• (Eur) 16 552,90 65 260,79 

RU rove vedenia (Eur) 29 364,79 

Os!atne konSlrukcle a priice (Eur) 114,14 

StavebnY objekt: SO 06.6 PreloZka lnZlnierskYch sleti 

Zemne pr<ice (Eur) 2 435,24 

Obsyp a z<lsyp (Eur) 943,04 

12 A Daid'ova stoka A Komunik<icie a spevnene ploch' (Eur) 8 907,52 17 802,28 

RU rove vedenia (Eur) 5 442,34 

Os!atne konSlrukcie a pr<ice (Eur) 74,14 

13 Ul!Cne vpuste 1 282,2 

StavebnY objekt: SO 06.4 Cerpacie stanice a Merna Sachta 

14 cs Cs - stavebn<i Cast' 11 365,5 

15 MS MS • stavebna Cast' 1655,1 

StavebnY objekt: SO 06.5 Cs - Pripojky NN 

16 NN CS Prlpo]ka NN k Cs 5 296,5 

PrevlidzkovY sUbor PS 06.1 Cerpacle stanice a Merna Sachta 

17 cs Cs - technologickli Ca sf 9 600,04 

18 MS MS - technologlckli Cast' 4 634,5! 



Prevadzkov)i sUbor PS 06.2 MaR, ASRTP 

19 cs Cs - MaR, ASRTP 20 303,5 

20 MS MS " MaR, ASRTP 7 834,51 

Cena stavby spolu: I (EUR) I 911 035,441 



REGION: Partiz<lnske 
Aktlvlla: Odvedenie odpadovYch v6d 
Stavba : Kanaliz<lcla KolaCno 

Por. OznaCenle N<lwv Cas6 stavebn!\ho objektu Speclfikiic!a faktura6n<!ho celku Celkova cena 
C!slo SO/PS!stoky (EUR) 

S!avebnY objekt: SO 07 Kanaliz<lcla KolaCno 

StavebnY objekt: so 07.1 Priv<ldzaC KolaCno. Vel'kli Uherce 

Zemn<!prllce (Eur) B 158,94 

Obsypaztisw (Eur) 1971,12 

1 Priv<idzaC Komunik<lcle a spevnen6 ploch (Eur) 178,7 17 140,2~ 

Rl1rove vedenla (Eur) 6 830,07 

Os1atn6 konSt1ukcle a prAce (Eur) 1,36 

2 KanalizaCne odboCenia 110,3 

StavebnY objekt: SO 07.2 Hlavna stoka A 

Zemne prAce (Eur) 131171,70 

Obsyp a zAsy1 (Eur) 45 994,78 

3 A Kanalizacna stoka A Komunlk<lcle a spevnena ploch• (Eur) 174 258,95 435 833,30 

R~rov6vedenla (Eur) 81176,87 

Os!atnli kon!iltukcle a prtice (Eur) 3 229,00 

4 KanalizaCnli odboCenla 92 9115,31 

SlavebnY objekt: SO 07,3 Vedl'ajSie stoky 1117173,65 

Zemn<l! prAce (Eur) 70 683,53 

Obsyp a zasy1 (Eur) 18 003,57 

5 AA KanatizaCn<i stoka AA Komunlkade a spevnene p!och (Eur) 42 727, 181104,67 

R~rove vedenla (Eur) 49103,5 

Ostatne konS!rukcle a prAce (Eur) 586,1 

Zemne prAce {Eur) 10145,95 

Obsyp a zAsyp (Eur) 3 008,56 

6 AA-1 KanalizaCn!I stoka AA-1 Komunik!\cie a spevnen6 ploch1 {Eur) 11 585,85 32 644,48 

RUrov6 vedenla (Eur) 7 745,27 

Ostatn6 konStrukcie a prilce (Eur) 158,85 

Zemn<! prace (Eur) 78705,72 

Obsyp a zbYJ (Eu1) 17 845,78 

7 AB Kanallzacna stoka AB Komunik<!c!e a spevnen<! ploch' (Eu1) 67 990,25 215 627,2) 

RUrove vedenie (Eu1) 50 316,97 

Ostatne konStrukcie a pnlce (Eur) 768,55 

Zemn6pnlce (Eur) 7 886,06 

Obsyp a zi\sy1 (Eur) 2 695,87 

8 AB-1 Kanallzacna stoka AB-1 Komunikficle a spe\/11en<! ploch' (Eur) 10 454,85 27 796,60 

Riirove vedenla (Eur) 6617,47 

Ostatn9 koni\trukcle a prAce (Eur) 142,35 

Zemn9prfice (Eur) 13609,69 

Obsypaza~, (Eur) 1 927,05 

9 AB-2 KanalizaCna stoka AB-2 Komunik.lc!e a spevnene ploch• (Eur) 12429,47 33 543,71 

RU rod vedenla (Eur) 5 475,77 

Ostatn6 konStrukcle a prAcc (Eur) 1()1,73 

Zemn6pracc (Eur) 23 419,03 

Obsyp a z6syi (Eur) 5 080,97 

10 AC-1 KanalizaCna stoka AC-1 KomunlkAc!e a spavnen6 plochi (Eur) 17991,24 59373,9! 

RUrov6 vedenla (Eur) 12637,12 

Ostatne koniltrukcle a prAce (Eur) 245,62 

Zemnliprfice (Eur) 6 9BB,44 

Obsypaz>lsYJ (Eur) 2509,1 

11 AC-1-1 Kanalizacna stoka AC-1-1 Komunikfide a spe\/11en<! ploch· (Eur) 9661,3 25771,9! 

RU rove vedenia (Eur) 6480,6 

Ostatn6 konStrukcle a pn\ce (Eur) 132,4 

Zemn<!pr<!ce (Eur) 9137,5 

Obsyp a zAsvi (Eur) 3156.1 

12 AC-2 KanalizaCn;i stoka AC-2 Komunikada a spevne11e ploch· (Eur) 20 369,7 41 040,7& 

Rilrove vedenia (Eur) 8210,6 

Ostatne konStrukcie a prace (Eur) 166,63 

Zemne pr<lce (Eur) 8 856,97 

ObsypazAsvi (Eur) 2 374,3 

13 AC-3 KanalizaCna stoka AC-3 Komunikllde a spevne116 ploch· (Eur) 15279,3 33 023,6~ 

RU rove vedenia (Eur) 6 367,6 

Ostatne konStrukcle a prace (Eur) 125,3 

Zemn6 pr<!ce (Eur) 4 950,4 

Obsypazasvi (Eur) 1617,4 

14 AC-4 Kanallzacna stoka AC-4 Komunik!\cle a spevnen6 ploch· {Eur) 6235,1' 17 221,71 

RU rove vedenia (Eur) 4 333,4 

Ostat116 konStrukcle a prl!ce (Eur) 65.4' 

Zemn6 prAce (Eur) 78 168,7 

Obsyp a zAsyi: (Eur) 12 B59,5 

15 AC Kanallzacna stoka AC Komunikilcie a spevnen6 ploch1 (Eur) 47053,94 160047,4C 

R~rove vedenla (Eur) 21 366,9{ 

Ostatn6 kon~trukcle a prace (Eur) 596,2 



Zemne pr.ice (Eur) 10030,34 

Obsyp a zasy (Eur) 1 76B,53 

16 AD Kanalizacna stoka AD Komuniki\cle a spevnen6 ploch (Eur) 6812,!IB 23 379,sa 

R~rovevadenia (Eur) 4 674,40 

Ostatne konSlrukcie e pr.ice (Eur) 93,35 

Zemne pr.ice (Eur) 251 036,35 

Obsyp a z<lsy (Eur) 2 640,62 

17 AE KanalizaCna stoka AE Komunlkllcie a spevnene ploch (Eur) 10180,09 266 597,83 

RUrove vadenia (Eur) 2 599,37 

Os1alm\ konSlrukcie a pr~ce (Eur) 139,40 

18 KanalizaCne odboCenia 152 576,3 

StavebnY objekt: SO 07.4 Cerpacie stanice 

19 cs Cs - stavebna Casf 17 986,2 

S\avebnY objekt: SO 07.5 Cs" Pripojky NN 

20 NNCS Pripojka NN k Cs 9004,1 

Prevc\dzkov")r sUbor PS 07.1 Cerpacle stanice 

21 cs Cs - techno!ogicka Casf 27 255,2 

PrevadzkovY sUbor PS 07.2 MaR, ASRTP 

22 cs Cs" MaR, ASRTP 31 556,7 

Cena stavby spolu:I (EUR)l 1 901543,721 



REGION: Partizanske 

Aktivita : Odvedenie odpadoyYch vOd 
Stavba : Kanaliz!cia Vel'kli Uherce 

Por. Oznacenle Nl\zov Castl s1avebnaho abjek1u Specifik!lcia fak1uraCn6ho celku Celkavl\ cena 
Cfslo SO/PS/s!oky (EUR) 

StavebnY objekt: SO 08 Kanallz!cla Vel'ke Uherce 

SlavebnY objekt: SO 08.1 Priv!dzaC Male Uherce • Vel'kli Uherce 

Zemne p!8ce (Eur) 2\9 339,46 

Obsyp a zasy (Eur) 51479,15 

1 Prlv<'idzaC Male Uherce • Vel'kli Uherce Komunlk3cle a spevnane ploch (Eur) 58 942,61 457 823,72 

R!lnwe veden!a {Eur) 127138,02 

Oslatnli konStrukc!e a priice (Eur) 924,4 

2 Kanalizacne odboCenla 38 052,5 

S!avebnY objekt SO oa.2 Hlavna stoka A 

Zemne pr;ice {Eur) 80689,2 

Obsyp a z8sy1 (Eur) 17 504,a 

3 A KanalizaCnli stoka A Komunlkiicle a spevnene ploch (Eur) 63 555,07 210 380,0S 

R!lroue vedenla (Eur) 4B 079,63 

Ostatne konStrukcla a prl\ce (Eur) 551,21 

4 Kanallzacne odboCenia 46 425,4 

S!avebnY objekt: SO 08.3 Vedl'aJSle stoky 1144 084,66 

Zemne pr.Ice (Eur) 23 796,85 

Obsyp a z!\sy1 (Eur) 7 453,40 

s AE KanallzaCna stoka AE KomunikAcie a spevnenol plm:h (Eur) 47229,18 !14 227,5~ 

Rilrove vedenia (Eur) 15 346,2 

Os1atn<! konStrukcie a prace (Eur) 389,86 

Zemn<! pr.Ice (Eur) 10349,17 

Obsyp a z!\sy1 (Eur) 2027,70 

6 AE·1 KanallzaCna stoka AE-1 Komunikiicle a spevnenli ploch' (Eur) 7167,0 24 278,1 

Rilrovevedenia (Eu1) 4 626,27 

Ostatne komilrnkcle a pram (Eu1) 10S,9 

Zemne p!Ace (Eu1) 24 784,57 

Obsyp a zasyp (Eu1) 7 992,01 

7 AG KanalizaCna stoka AG Komunlk:l.c!a a spavnene ptoch• (Eur) 27 631,98 79 397,Ba 

Rllrov6veden!a {Eur) 10 571,86 

Ostatne konS.trukc!a a priice (Eur) 417,46 

Zemne pnice {Eur) 5072,22 

Obsyp a zlisy {Eur) 1 855,76 

8 AG-1 Kanalizacna stoka AG-1 Komuniki\cie a spevnena ploch' (Eur) 6 428,09 17 356,52 

R\lrou6 vedanla (Eur) 3 903,50 

ostatne konS.trukcie a priice (Eur) 96,9 

Zemn6 priico (Eur) 12712,28 

Obsyp a zlisvr (Eur) 3273,93 

9 AG-2 Kanallzacna stoka AG-2 Komuniki\cie a spevnena ploch (Eur) 10 530.411 33 548,11 

R\lrove vedenia (Eur) 6860.41 

Ostatne konStrukcie a prace (Eur) 171,01 

Zemne pr!\ce (Eur) 13 924,57 

Obsypezby (Eur) 5 750,25 . 
10 AH Kanalizacna stoka AH KomunikAcie a spevnenli ploch' (Eur) 19939,6 52 598,17 

R\lrove vedenia (Eur) 12683,3 

Os1atne kon!ltrukcie a prAce (Eur) 300,37 

Zemn6pri\ce (Eur) 17922,77 

Obsyp a zasyr (Eur) 3 770,53 

11 AJ Kanallzacna stoka AJ Komunikiicie a spevnen6 ploch (Eur) 9791,21 40 324,21 

RU rove vedenla (Eur) 8 692,39 

osta1n6 konSlrukcie a pnice {Eur) 147,31 

Zamn6 p18ce (Eur) 7 609,51 

Obsyp a zasy {Eur) 2 985,49 

12 AJ-1 KanalizaCna stoka AJ-1 Komunlk8c1a a spevnen~ ploch {Eur) 3610,72 18 971,1& 

Rllr<l'l6veden!a {Eur) 4 711,00 

Ostatne konstrukc!e a prace (Eur) 54,46 

Zemne p!Ace (Eur) 79 223,24 

Obsyp a lols~ (Eur) 25 025,85 

13 AK KanallzaCn<'i stoka AK KomunlkAcie a spevnene ploch (Eur) 128103,48 298 349,58 

RlilO'I<! vedenla (Eur) 63 670,48 

Ostatne konStrukcle a prAce (Eur) 1326,5 

Zemm> prAce (Eur) 14 395,67 

Obsypaza-· (Eur) 5 548,64 

14 AK-1 KanalizaCna stoka AK-1 Komunikaoie a spevnene ploch (Eur) 19584,01 52 047,0 

Rlirove vedenla (Eur) 12123,71 

Ostatne konStrukcie a pr;lce (Eur) 295,07 

Zemnl! pr;\ce (Eur) 23184,51 

Obsypaziisy (Eur) 7 453,40 

15 AK-2 KanalizaCna stoka AK-2 KomunikAcie a spevnenl! ploch (Eur) 19474,58 69113,79 

R!lrov6 vedanla (Eur} 18 707,85 

Ostatne konStrukcie a priice (Eur) 293,35 



Zemnl! pnl.ce (Eur) 5 985,76 

Obsyp a zAsyr (Eur} 2367,6 

16 AK-2-1 Kanallzacna stoka AK-2-1 Komunikiicie a spavnenl! ploch (Eur} 8 205,7 21194,1a 

RUrovl! vedenia {Eur) 4 511,3 

Oslatne kon~tmkcle a Pf;l.ce {Eur) 123,6 

Zemne prAce {Eur) 9 437,34 

Obsyp a zolsyi {Eur) 3 578,77 

17 AK-3 KanalizaCna stoka AK-3 Komunlk1'cie a spevnem\ plochi (Eur) 6 565,15 25 200,69 

Rllrovl!vedenia (EU!) 5 520,41 

Ostatne konStrukcia a prolce {Eur) 99,02 

Zemnli priice {Eur) 3 764,93 

Obsyp a ziisyr (EU!) 1 529,09 

18 AK-4 Kanalizacna stoka AK-4 Komunlkl'icie a spevnena ploch (Eur) 5 305,93 14 581,5 

RUwvl! vedanla (Eur) 3 901,71 

Os1atne kon~lmkcie a pr;l.ce (Eur) 79,86 

Zamnl! priice (Eur) 5641,46 

Obsyp a ziisy1 (Eur) 1 880,85 

19 AK-5 KanalizaCna stoka AK-5 Komunlkiicie a spevnanl! ploch (Eur) 6459,14 19 037,0B 

RUrovevedenia (Eur) 4 957,5 

Ostalnol konSt1ukcie a pn\ca (Eur) 96,24 

Zamnl!pri\ce (Eur) 22321,2 

Obsyp a zi\sy1 (Eur) 6187,0 

20 AL Kanallzacna stoka AL Komunlk<lde a spevnenli ploch (Eur) 28 442,3 17 521,97 

RUrove veden!a (Eur) 1a 143,64 

Ostatne konS1rukcie a prace (Eur) 427,68 

Zemne pffice (El.Ir) 1 560,09 

Obsyp a z3.sy1 (Eur) 568,53 

21 AL-1 Kanalizacna stoka AL-1 Komunik:\cie a spevnene plm:h• (Eur) 1 969,37 5 540,91 

RUrove vedenla (Eur) 1 413,2\J 

Osta1r1a kontlrukcle a p1<1ce (Eur) 29,72 

Zemne pr.lee (Eur) 30 540,43 

Obsyp a zasyi (Eur) 10 903,50 

22 AM KanatizaCna stoka AM Komunik'3cie a SJ>l'!Vneno! p!och (Eur) 37 750,63 102 270,37 

RUrove vedenia (Eur) 22 506,26 

Oslatne konStrukde a p11ice (Eur) 569,55 

Zemne pr<lce (Eur) 5 036,95 

Obsyp a z<lsy1 (Eur) 2529,07 

23 AM-1 KanalfzaCna stoka AM-1 Komuniklicle a spevneml ploch (Eur) 8 779,13 21 828,85 

RUrov6 vmlenla (Eur) 5351,61 

Oslatna konStrukcki a prace (Eur) 132,0 

Zemne prace (Eur) 45133,6 

Obsyp a z;lsy1 (Eur) 13a11,74 

24 AN Kanallzacna stoka AN Komunikllcie a spevneml ploch (Eur) 17 433,87 76 698,U 

Rllrov6 vadenla (Eur) 209,14 

Os1atne konStrukcki a pr8ce (Eur) 110,3 

25 KanalizaCne odboCenla 253111,0 

StavebnY objekt: SO 08.4 Cerpacie stanice a Merna Sachta 

26 cs Cs - stavebna Casf 67 089,9 

27 MS MS - stavebna Cast' 1655,1; 

StavebnY objekt: SO 08.5 Cs - Prfpojky NN 

28 NNCS Prfpojka NN k Cs 18979,3 

29 NN MS Prlpojka NN k MS 2 6411,Z 

Prev8.dzkovY sUbor PS 08.1 Cerpacie stanice a Merna Sachta 

30 cs Cs - technologlckci Casf 49 213,9 

31 MS MS - technologlckci Cast' 4 634,5 

Prev;idzkovY sUbor PS 08.2 MaR, ASRTP 

32 cs Cs - MaR, ASRTP 105483,2 

33 MS MS - MaR, ASRTP 7 834,51 

Cena stavby spolu:[ (EUR)I 2 408 416,471 



REGION: Partlzc'lnske 

Akt!vlta : Odvedenie odpadovych vOd 

Stavba: Kanallzcicla Male Uherce 

Por. OznaCenia Nltzov ilasti stavebneho objektu Specifik;lcla fakluraGneho celku Celkod cana 
C!slo SO/PS/sloky (EUR) 

StavebnY objekt: SO 09 Kanalizcicia Mare Uherce 

StavebnY objekt: SO 09,1 H!avnfi stoka A 

Zemne prace {Eur) 110 764,02 

Obsyp a z;!sy• (Eur) 25 609,31 

1 A KanalizaCna stoka A Komunik:3c1e a spavnen<'i ploch (Eur) 145605,10 3611 769,53 

RUrnve vedenfa (Eur) 83 200,75 

Oslatne kon§lmkde a prece (Eur) 3 5M,35 

2 KanalizaCne odboCenia 57 030,6 

StavebnY objekt: SO 09,2 Hlavna stoka B 

Zemne prlice (Eur) 51 079,48 

Obsyp a z;!syJ (Eur) 11788,13 

3 B KanalizaCnci stoka B Komunikllcie a spevnen;! ploch (Eur) 45386,10 141435,52 

R<lrove vedenia (Eur) 32 803,63 

Os1atne konStrukcie a prAce (Eur) 378,18 

4 KanallzaCne odboCenla 25 674,9 

SlavebnY objekt: so 09,3 Vedl'ajSie stoky 793 352,91 

Zemnepr.ke (Eur) 62 212,64 

Obsyp a zlisy1 (Eur) 14 776,09 

5 AA Kanalizacna stoka AA Komunlkacle a spevnene ploch (Eur) 46 299,91 158 920,79 

RUrove vedenla (E'.ur) 35 026,59 

Ostatne konSt.-ukcie a pr.ice (Eur) 605,56 

Zemne pr.ice (Eur) 18 495,71 

Obsyp a z;isy1 (Eur) 3 557,55 

6 AA-1 Kanalizacna stoka AA-1 Komunik<l.cle a spevnenA ploch {Eur) 13 299,16 45 695,SD 

RU rove vedenl (Eur) 10197,59 

Ostatne konStrukcle a prace (Eur) 145,79 

Zemne pr.ice (Eur) 6 796,38 

Obsyp a zasyi (Eur) 2 064,05 

7 AA-2 Kanalizacna stoka AA-2 Komunlk3cle a spevnene ploch' (Eur) 8 734,51 25311,92 

RU rove vedenla {Eur) 7 632,27 

Ostatne konSlrukcte a prace (Eu1) a4,51 

Zemnfl p1<l.ce (EU!) 7 066,34 

Obsyp a z;!sy (EU!) 2 246,52 

8 AA-3 KanalizaCnti stoka AA-3 Komuniki\cle a spevnena ploch' (Eu1) 9 507,0 25243,1~ 

RU rove vedenia (Eur) 6 329,15 

OstatnA konStrukcie a p1i\ce (ELII) 92,09 

Zemne p>i\ce (Eur) 10297,54 

Obsyp a zi\sV< (Eur) 2 897,61 

9 AA-5 KanalizaCnti stoka AA-5 Komunik<lcle a spevnene ploch' (Eur) 12 260,33 33 394,79 

Rllrnve v!>denia (Eur) 7 820,57 

Ostatne konStrukcie a p1ace (Eur) 118,74 

Zemnepn\ce (Eur) 13 486,4 

Obsyp a zilsy (Eur) 2201,77 

10 AA-6 Kanallzacna stoka AA-6 Komunikl'lcie a spevnene ploch1 (Eur) 6 348,0 26490,1-0 

RU1ove vedeni (Eur) 6 363,6 

Ostatne konSlrukcie a prace (Eur) 90,? 

Zemne prace (Eur) 14 433,67 

Obsyp a zilsvr (Eur) 2103,14 

11 AB KanaJizaCnci stoka AB Komunikacie a spevnene ploch (Eur) 8 899,4 31786,23 

Rllrove vedenla (EU!) 6263,74 

Ostatn<'i konSlrukcle a pr<lce (EU!) 86,19 

Zemnflprke (EU!) 3925,52 

Obsyp a z<lsy (EU!) 1 262,43 

12 AB-1 KanalizaCnti stoka AB-1 Komunlklicle a spevnenfl ploch• (Eur) 5341,Sa 14212,20 

Rllrove vedenla (Eur) 3 630,55 

Ostatne konS!rukcle a prace (Eur) 51,72 

Zemneprace (Eur) 35 363,62 

Obsyp a zesy1 (Eur) 9156,21 

13 AC Kanallzacna stoka AC Komuniklicie a $pe11nene ploch (Eur) 38977,'22. 106 972,2( 

RUrove vedenla (Eur) 23099,% 

Ostatne konstrukcie a pr.lee (Eur) 375,27 

Zemneprace (Eur) 10 823,66 

Obsypazlisvi (Eur) 3315,4 

14 AC-1 KanalizaCna stoka AC-1 KomunlkAcie a spevnene ploch' (Eur) 14 029,67 36 981,21 

Rilrove vedenla {Eur} 8676,61 

Ostatne ~onS!rukde a prace (Eur) 135,87 

Zemneprace (Eur) 5 495,69 

Obsyp a z~$yr (Eur) 1775,64 

15 AC-2 Kanallza?:m'i stoka AC-2 Komunlk~cie a spevnene ploch (EU!) 7 329,09 19195,7~ 

RUrova vedania (Eur) 4 522,59 

Ostatne konStrukcle a prfice (Eur) 72,77 



Zemnl! prace (Eur) 13 960,37 

Obsyp a z6sy (Eur) 2 449,00 

16 AD KanallzaCnft stoka AD Kornunlkltcie a spevnene ploch (Eur) 30 214,53 70 336,2G 

Rllrnvl! vedenla (Eur) 23 383,4 

Oslalnii konttrukde a prace (Eur) 326,93 

Zemnli pr<l.ce (Eur) 11 308,89 

Obsyp a tisy (Eur) 2267,42 

17 AD-1 Kanallzacna stoka AD-1 Komunikacle a spevnenii ploch (Eur) 9 922,59 30 796,11 

Rllrovl! vedenla (Eur) 7204,3 

Oslaln<l konStrukcie a pr;!ce (Eur) 92,91 

Zemne p1<lce (Eur) 1296,71 

Obsyp a zasyp {Eur) 389,56 

18 AD-1-1 KanalizaCna stoka AD-1-1 Kornuniklicie a spavnenii ploch (Eur) 1 648,74 4 726,01 

Rllrovl!vedania (Eur) 1 375,0 

Ostalne konStrukcie a p1ace {Eur) 15,97 

Zemn<l prac {Eur) 12 090,4 

Obsypa z;!sy {Eur) 2 630,63 

19 AD-2 KanalizaCnit stoka AD-2 Komuniki\cie a spevnen<l p1och {Eur) 22941,67 50 736,04 

Rllrovii vedenl {Eur} 12 965,4 

Os\aln<l konStrukcle a pnlce {Eur) 107,62 

Zernne JX;\ce {Eur) 14 267,9 

Obsyp a ziisy (Eur) 3 438,55 

20 BA KanallzaCm'i stoka BA Komunikiicie a spavnen6 ploch (Eur) 14 550,7 41 260,69 

Rllrov6 vedenla (Eur) a 662,63 

Oslalnli konStrukcie a pr.lice (Eur) 140,91 

Zemnii pr.lice (Eur) 20 579,35 

Obsyp a zasy (Eur) 5 010,26 

21 88 KanalizaCnit stoka BB Komunikilcie a spevnene ploch (Eur) 21202,11 60 026,01 

RU rove vedenla (Eur) 13 026,96 

Os1alno! kon~lrukde a prace (Eur) 205,3 

Zemn~ prace (Eur) 3 985,87 

Obsyp a zasy (Eur) 543,2 

22 88-1 Kanalizacna stoka BB-1 Komunikllcie a spevnen~ ploch (Eur) 2 722,2 9 267,53 

R0rov6 vedenla (Eur) 1 BB9,7 

Os!atne kon~trukcle a pr.lice (Eur) 26,36 

23 KanalizaCne odboCenia 132 OB0,6 

Stavebn:Y objekt: SO 09.4 Cerpacle stanJce a Merna Sachta 

24 cs Cs - stavebnil ~asr 34 096,6 

25 MS MS - stavebnil Casr 1655,1 

Stavebn:Y objekt SO 09.5 Cs· Pripojky NN 

26 NNCS Prlpojka NN k Cs 2 648,2 

27 NN MS Pripojka NN k MS 15 669,0 

PreviidzkovY sUbor PS 09.1 Cerpacie stanice a Merna Sachta 

28 cs Cs - technologickft Casr 44 579,4 

29 MS MS - technologlcka Casr 4 965,5 

Prev8dzkov:Y sUbor PS 09.2 MaR, ASRTP 

30 cs Cs - MaR, ASRTP 68745,11 

31 MS MS - MaR, ASRTP 7 834,51 

Cena stavby spolu:I (EUR)j 1698538,101 



REGION: Partizl'i.nske 
Aktlvita : Odvedenie odpadovYch v6d 
Stavba : DispeCing Partizllnske 

Por. Oioai;enle Noliov Casti slavebneho objektu I Specifikiicla faktura~n<lho Ge!ku Celkova cena 
C!slo SO/PS/sloky (EUR) 

StavebnY objekt: DispeCfng PartizAnske 

1 Dop!nenie dispeCingu na Gov Partiz8nske vr. prenosu slgn81ov na dispeCing OZ TopofCany~ v zmysle Technic!<;ych Speclfik8cll 38179,47 

Cena stavby spolu: j (EUR) 38179,47 



COV Sever - odvedenie odpado.,Ych vod 
Region Banovce nad Bebravou 

SO/PS Nazov 

Stavebne objekty 
Mesto Banovce nad Bebravou 

so 21.2 
Odl'aheovacia komora OK1A - kanalizacia 
Odl'aheovacia komora OK1A - Odl'aheovacia komora stavebna casf 

so 21.3 Prekladka vodovodu 
Mestska cast' Male Chlievany 
Kanalizacia Male Chlievanv - kanalizacia 

so 23 
Kanalizacia Male Chlievany - cs 
Kanalizacia Male Chlievany - kanalizacne odbocky 
NN pripojky pre CS Male Chlievany 
Mestska cast' Daine Ozorovce 
Kanalizacia Daine Ozorovce - kanalizacia 

S024 
Kanalizacia Daine Ozorovce - CS 
Kanalizacia Daine Ozorovce - kanalizacne odbocky 
NN pripojky pre CS Daine Ozorovce 
Mestska Cast' Horne Ozorovce 
Kanalizacia Horne Ozorovce - kanalizc3.cia 

S025 
Kanalizacia Horne Ozorovce - CS 
Kanalizacia Horne Ozorovce - kanalizacne odbocky 
NN pripojky pre cs Horne Ozorovce 
Obec Horne Nastice 
Kanalizacia Horne Nastice - kanalizacia 
Kanalizacia Horne Nastice - cs 

so 11 Kanalizacia Horne Nastice -kanalizacne odbocky 
Kanalizacia Horne Nastice - MS 
NN pripojka pre CS Horne Nastice 
Priv3dzaC B3novce nad Bebravou ~ Horne NaStice 

so 12 Privadzac Banovce nad Bebravou - Horne Nastice 

Prevadzkove subory 
Mestska east' Male Chlievany 

PS 23 Male Chlievany - CS 
PS24 Male Chlievany - MaR, ASRTP 

Mestska east' Dolne Ozorovce 
PS25 Daine Ozorovce - CS 
PS 26 Dolne Ozorovce - MaR, ASRTP 

Mestska cast' Horne Ozorovce 
PS 27 Horne Ozorovce - CS 
PS 28 Horne Ozorovce - MaR, ASRTP 

Obec Horne Nastice 
PS 13 Horne Nastice - cs 
PS 14 Horne Nastice - MaR, ASRTP 

Disoecing Banovce nad Bebravou 
PS 29 Dispecing Banovce nad Bebravou 

ICELKOM 

Cena celkom 
vEUR 

170 012,76 
111 617,98 
49 763,49 

8 631,29 
188 378,27 
126 097,99 
36 579,46 
22 456,67 

3244,15 
123 413,42 

52 059,20 
57 732,65 
4 087,74 
9 533,83 

1 043 080,42 
825 581,43 
70 907,88 

138 160,73 
8 430,38 

934 954,75 
751 427,26 

14 786,27 
148 879,07 

11 806,94 
8 055,21 

302 763,75 
302 763,75 

32 441,51 
16110,41 
16331,10 
33 236,00 
16662,14 
16 573,86 
62 234,74 
30 124,26 
32 110,48 
32 673,24 
24 287,00 

8 386,24 
7 834,51 
7 834,51 

2 931 023,371 



REGION: sanovce nad Bebravou 
Aktivita : Odvedenle odpadoyYch v6d 
Stavba: Kanalizficla Biinovce nad Bebravou 

Por. OznaCenie Nazov Casti stavebneho objektu Specifik8cia fakturaCnt':lho celku Celkova cena 
Cfslo SO/PS/stoky (EUR) 

StavebnY objekt: SO 21.2 Odl'ahCovacla komora OK1A 

Zemne pr8ce (Eur) 22 296,SS 

Obsyp a zasyp (Eur) 11 325,86 

1 OK1A Kanalizilcia Komunlk8cie a spevnene ploch {Eur) 1474,04 111617,98 

RUrove vedenia (Eur) 60125,40 

Ostatne koniitrukcie a prace (Eur) 16396,09 

Zemne priice (Eur) 20 923,50 
Z8k1ady (Eur) 7 534,98 

2 OK1A Odl'ahCovacia komora OK1A Zvisle a kompletne konStrukcie (Eur) 12 443,57 49 763,49 

Vodorovne kon!itrukcle (Eur) 6 102,81 
Ostatne konStrukcle a pr8ce (Eur) 2 758,63 

StavebnY objekt: SO 21.3 Prekliidka vodovodu 

Zemne prace (Eur) 3299,19 

Obsyp a z8syp (Eur) 2492,72 

3 Preklildka vodovodu Komunik8.cie a spevnene ploch (Eur) 1 397,41 8 631,29 

RUrova vedenla (Eur) 993,80 

Ostatne kon!itrukcie a pr<'ice {Eur) 448,17 

Cena stavby spolu: (EUR) 170 012,76 



REGION: Banovce nad Bebravou 
Aktivlta: Odvedenie odpadovYch v6d 

Stavba : Kanalizacia Male Chl!evany 

Por. OznaCenie NlizoV Castj stavebn&ho objektu Speclflklicla fakturaCn&ho celku Celkovli cena 
i;[s!o SOIPS/stoky (EUR} 

SlavebnY objekt: SO 23 Kanaliz<'icia Male Chlievany 

Zemne prlice (Eur) 9 782,35 

Obsyp a zlisy (Eur) 4 070,64 

1 CHC-5 Kanalizacna stoka CHC-5 Komunik!lcie a spevnene ploch (Eur) 4 682,60 27 644,80 

RUrov&vedenia (Eur) 8 949,6 

Os1atn& konStrukc!e a prlice (Eur} 159,3 

Zemne priice (Eur) 12 373,52 

Obsyp a zlisy (Eur) 4 779,32 

2 CHC-5 VYUak CHC-5 Komuntklicle a spevnene ploch (Eur) 10 702,98 31368,27 

RU rove vedenia (Eur) 3 339,21 

Os1atn6 kon~trukcle a pffice (Eur) 173,24 

Zemn&prlice (Em) 11 065,08 

Obsypazlisy (Eur) 4 709,98 

3 CHC·6 Kana!izaCna stoka CHC·6 Komunlklicle a spevnene ploch (Eur) 5 517,23 31 878,66 

Rllrove vedenla (Eur) 10 336,48 

Osta1n6 konStrukcle a prol.ce (Eur) 189,79 

Zemn&prlice (Eur) 11 028,34 

Obsyp a Lisy (Eur) 5 947,85 

4 CHC-6 VYtlak CHC-6 Komunlklide a spevnene ploch (Eur) 12 308,01 35 206,36 

RUrov& vedenla {Eur} 5 722,73 

Ostatn6 kon$;trukcle a pr;l:ce (Eur) 199,43 

5 Kana11zacne odboCenia 22 456,6 

6 cs Cs - stavebna Cast' 36 579,4 

7 NN Cs Pripojka NN k Cs 3 244,1 

PrevadzkovY sUbor PS 23 Cerpacie stanlce - Male Chllevany 

8 cs Cs • technologicka Cast' 16110,41 

Prev;:idzkovY sUbor PS 24 MaR, ASRTP 

9 cs Cs - Elektrotechnolog!cka Cast', MaR, ASRTP 16 331,1 

Cena stavby spolu:I (EUR)I 220 819,781 



REGION: sanovce nad Bebravou 
Aktlvita : Odvedenie odpadovYch vOd 
Stavba: Kanaliz8.cia Dorne Ozorovce 

Por. Oznai:enie Nazov ~asti slavebmlho objektu Specifik:!cla fakturaCneho celku Celkova cena 
Cfslo SOIPS/stoky (EUR) 

StavebnY objekt: SO 24 Kanaliz<i.cia Dorne Ozorovce 

Zemne pfllce (Eur) 5 685,04 

Obsyp a z3sl'I (Eu!) 1412,54 

1 CHF-2 Kana!izaCna stoka CHF-2 Kornunik3cie a spevnene ploch (Eur) 4153,26 16 756,18 

RUrove vedonla (Eur) 5 439,5 

Ostatn!l konStrukcle a pritce (Eur) 67,81 

Zemne pr:l.ce (Eur) 563,2 

Obsyp a zitsy {Eur} 221,43 

2 CHF Kanalizacna stoka CHF Komunlk:!G!e a spevnene ploch (Eur) 632.89 2 630,6~ 

RUrnve vedenia (Eur) 1 202,70 

Ostaln6 kon!itrukcie a prlice (Eur) 10,33 

Zernne pr;\ce (Eur) 6 225,64 

Obsyp a zas111 (Eur) 706,93 

3 CHG-5 KanalizaCna stoka CHG-5 Kornunik>lcle a spevnen6 ploch (Eur) 404,14 10128,2S 

R610v6 vedenla (Eur) 2 785,00 

Oslatn6 konStrukcie a pule {Eur) '·' 
ZemnEl prace (Eur) 12 919,80 

Obsyp a zasy (Eut) 1131,13 

4 CHG-1.Cast' VYtlak CHG-1.Cast' Komunlk:l.c(e a spevnene ploch (Eur) 29,19 15 215,63 

Rolrovii veden!a (Eur) 1129,47 

Osta1ne kon!ilrukcle a pri\ce (Eur) 6,04 

Zemnii pr~ce (Eur) 5 603.8 

Obsyp a ;:itsyc {Eur) 842,6 

5 CHG-2.fast' VYtlak CHG-2.Cast' Komunik~cie a spevneml ploch {Eur) 23,65 7 326,5 

Rolrove vedenla (Eur) 851,55 

Ostatne koniitrukcle a pr~ce (Eur) '·"" 
6 Kanallzacne odboCenla 4 087,7• 

7 cs Cs - stavebnii Cast' 57 732,6 

8 NN Cs Prlpojka NN k Cs 9 533,8 

PreviidzkovY sUbor PS 25 Cerpacie stanJce - Dolne Ozorovce 

9 cs Cs - technologlckfi cast' 16 662,1· 

PrevBdzkovY sUbor PS 26 MaR, ASRTP 

10 cs Cs· Elektrotechnologlckii Cast', MaR, ASRTP 16 573,8 

Cena stavby spolu:j (EUR)l 156 649,421 



REGION: B<'inovce nad Bebravou 

Aktivita : Odvedenie odpadoyYch v6d 

Stavba : Kanaliz<'icla Horne Ozorovce 

Por. OznaCenle N8.zcv tasti s\avebnollm objektU Speclfik;lda fakturatnt\ho celku Ce1kovii cena 
~lslo SOIPS/stoky (EUR) 

StavebnY ob/ekl: SO 25 Kanallz<'icia Horne Ozorovce 

Zamne pr.lee (Eur) 95 019,98 

Obsyp a z8.sy1 (Eur) 24 949,55 

1 CHG Kanallzacna stoka CHG Komunik;lcie a spevnenE! ploch {Eu1) 55 733,93 236 ss2,9n 

Rlirove vadenia (Eur) 59135,81 

Ostatntl konSlrukcla a pri\ce (Eur) 743,53 

Zemn6 pr3ce (Eur) 17919,62 

Obsyp a z3sy (Eur) 408,2 

2 CHG VYtrakCHG Komunlk3cie a spevnene pinch {Eur) 110,35 19184,n 

RUrovB vadania (Eur) 636,18 

Ostatne konMrukcla a pri\ce (Eur) 110,35 

ZamneprAce (Eur) 14 355,90 

Obsyp a z<\sy (Eur) 2897,30 

3 CHG-1 KanalizaCna stoka CHG-1 Komunlk;l.cle a spevnene ptoch (Eur) 15306,80 42 947,47 

Rilrovevedenl (Eu1) 10 187,57 

Ostatne konStrukcle a prace {Eur) 199,90 

Zemne prace (Eur) 9 228,99 

Obsypa;o;<\sy (Eur) 548,85 

4 CHG-1 VYtlak CHG-1 Komun;kacie a spevnene ploch (Eur) 110,3 12 898,6t 

RU rove vedenla (Eur) 2 900,0 

Ostatne kon~lrukcle a p13oe (Eur) 110,35 

Zemne pr<lce {Eur) 10421,58 

Obsyp a zasy1 (Eur) 1925,8 

5 CHG-1·1 KanalizaCnfi stoka CHG-1·1 l<omunlk<lcle a spevnen6 ploch (Eur) 13 226,ot 33 867,6~ 

RUrove vedenla (Eur) 8 120,97 

Oslatri~ konStrukcle a pr;lce (Eur) 173,21 

Zemn~ pr;lce (Eur) 17 231,03 

Obsypa zhy (Eur} 3 922,05 

6 CHG-2 KanalizaCna stoka CHG·2 Komunlk3cle a spevnene ploch (EU/) 18 083,55 53100,49 

Rlirove vedenia (Eur) 13 628,37 

Osta!nol konStrukcie a prSce (Eur) 235,4 

Zemntlprftce (Eur) 6148,BB 

Obsyp a zasyp (Eur) 1 742,09 

7 CHG-2-1 KanalizaCna stoka CHG-2-1 Komunlk<lcle a spevnene ploch {Eur) 8 257,76 20 291,0. 

Rilrovll vedanla {Eu1) 4031,17 

Ostaln~ konSlrukcie a prac (Eur) 111,15 

Zemntlpr<\ce (Eur) 12 789,53 

Obsypazl\sYJ (Eur) 2413,81 

B CHG-2-2 KanalizaCna s!oka CHG·2·2 Komunikacle a spevneM plooh (Eur) 13 926,40 38 625,08 

RU rove vedenla (Eur) ' 9 313,14 

Os1atne kon~trukcle a pf;lce (Eur) 182,2 

Zemne prace (Eur) 14191,14 

Obsyp a z<lsy (Eur) 3113,98 

9 CHG-3 KanalizaCm'i stoka CHG-3 Komunik3cle a spevnene ploch (Eur) 16241,4 44 617,34 

RUrove vedenla (Eur) 10 858,9 

Ostatne konStrukcla a pr3ca (Eur} 211,84 

Zemne pr3ce (Eur} 15 321,39 

Obsyp a zasy (Eur) 5 770,3 

10 CHG-3-1 Kanallzacna stoka CHG-3-1 Komunik3cia a spavnene ploch (Eur) 110,3: 36 878,09 

Rllrovt\ vedenla (Eur) 15565,61 

Ostalntl konStrukcle a pr;lce (E\lr) 110,35 

Zemn~ pr3ce (Eur) 12 325,44 

Obsyp a zasyp (Eur) 2 795,5 

11 CHG-3-2 Kanalizacna stoka CHG-3-2 Komuniktlcle a spevnane p!och (Eu1) 15845,1 41 034,67 

Rfirave vadenia (Eur) 9001,81 

Os1a1n9 kon!itrukcie a pr<\ca (Eur) 206,7 

Zemnt\ pr;lce (Eur) 7 495,36 

Obsyp a i<lsyp (Eur) 1 746,83 

12 CHG·3-3 KanalizaCna stoka CHG-3-3 Kom~nik~cle a SJX!ll!lene ploch (Eur) 18674,75 35 377,66 

Rilrove vedenla {Eur) 7 350,37 

Ostatn~ konStrukcia a pri\ce (Em) 110,3 

Zemne prllce (Eur) 3 296,92 

Obsypazi\sy (Eur) 1138,04 

13 CHG-3-4 Kanallzacna stoka CHG-3-4 Komunlk;lcle a spevnene ploch (Eur) 2 542,24 90011,92 

Rtlrove vedenia (Eur) 1995,8 

Os!atne konStru~cie a prftce (Eur) 33,92 

Zemnt\ prece {EUI} 6 515,23 

Obsyp a Z~S'li (Eu1) 791,4 

14 CHG-4 Kanallzacna stoka CHG-4 Komunik~cle a spavnene p!och (Eur) 10 898,21 24 637,0 

Rilrove vedenla (Eur) 6 288,7 

Oslatne kon~trukcle a prace (Etn) 143,3 

Zemnepul.ce (Eur) 10 014,5 

Obsyp a z<lsvi (Eur) 1 987,21 



15 CHG-3-2-1 KanallzaCna stoka CHG-3-2-1 K<>munikilcle a spevnene ploch) (Eur) 8170,35 28 554,llO 

RU rove vedenia (Eur) 8 273,53 

Oslatna konStrukcle a prB:ce (Eur) 108,41 

Zemn6 prace (Eur) 12 842,27 

Obsyp a z!\svr (Eur) 110,35 

16 CHG-3 Vy-tlak CHG-3 Komuntkac)e a spevnane ploch (Eur) 110,35 16 334,22 

RUrove vedenla (Eur) 3160,9 

Ostatrie kom'itrukcie a prlice (Eur) 110,35 

Zemne pr!\ce (Eur) 23 065,01 

Obsyp a zasvi: (Eur) 7182,23 

17 CHG-1-2 KanalizaCna stoka CHG-1-2 l(omunlklicie a spevnen6 ploch' (Eur) 28 279,93 77 009,67 

Riirovevadenla (Eur) 18 372,15 

Ostatne kon§trukcie a pr3ce (Eur) 110,35 

Zemne prlica (Eu1) 16160,47 

Obsyp a ZliSYJ (Eur) 2 535,9 

18 CHG-1-2 Vy-tlak CHG-1-2 Komunikacie a spavnene ploch (Eur) 32 258,5 55 631,83 

Rltmvli vedenla (Eur) 4 398,51 

Ostatne konStrukcle a pri\ce (Eur) 280,41 

19 KanalizaCm! odboCenia 138160,7 

20 cs Cs· stavebna Casf 70 907,D 

21 NNCS Prlpojka NN k Cs D 430,3 

Prev8.dzkov)' stlbor PS 27 Cerpacie stanlce - Horne Ozorovce 

22 cs Cs - technologlckfi Casf JO 124,2 

Prev8.dzkov)' stlbor PS 28 MaR, ASRTP 

23 Css Cs 6 - Elektrotechnologlckfi Cast', MaR, ASRTP 32110,4 

Cena stavby spolu: (EUR) 1105315,16 



REGION: Banovce nad Bebravou 
Aktivlta : Odvedenie odpadovYch vlid 
Stavba : Kanallzacla Hornli NaStice 

Por. OznaCenle Niizov Cast/ stavebrulho objektu Spaclfikiicla fakturaCneho celku Celkovii cena 
~fslo SO/PS/s!oky (EUR) 

StavebnY objekt: SO 11 KanalizAcia Horne NaStice 

Zemne priice (Eur) 76 351,31 

Obsyp a z:lsyr (Eur) 29105,37 

1 A Kanallzacna stoka A Komunikiicie a spavnene plcc:h1 (Eur) 112602,91 266 364,8G 

RU rove vedenla (Eur) 67 360,89 

Ostame kon~trukcie a pr;lce (Eur) 964,3 

zemne prace (Eur) 4B 730,35 

Obsyp a zl\syp {Eur) 20 967,25 

2 AA KanalizaCna stoka AA Komunikl\cie a spevnene ploc:hy (Eur) 30 082,97 146128,82 

RUrove vedenla {Eur) 48 ()9{),4 

Oslatne kon5!rukcle a prlice (Eur) 257,8 

Zemne prl\ce (E"" 10 909,6 

obsyp a z:lsy1 (Eur) 4 005,63 

3 AA-1 KanalizaCnii stoka AA-1 Komunlkiicle a spevnene plochy (EU!} 19705,1f 44 584,01 

RUrove vedenia (E"" 9794,68 

Os1atne konstrukcie a prilce (Eui) 16B,B9 

Zemne pr.lee (Eur) 2 712,58 

Obsyp a ztisy1 (Eur) 1 232,46 

4 AA-2 Kanallzacna stoka AA-2 Kornunik<lcie 11 spevnene plochy (Eur) 4 085,19 10 267,72 

RU rove veden!a (Eur) 2222,63 

Os1alne konStrukcie a priice (Eur) 34,8 

Zemne prlice (Eur) 9 946,67 

Obsyp a zhyp (Eur) 4111,85 

5 D KanalizaCna stoka O Kamunikilcie a spevnene ploch\ (Eur) 20 547,6 44 856,37 

Rllrove vedenia (Eu1) 10 076,08 

Ostatno! kanStrukcie a prlice (Eur} 176,17 

zemne prlice (Eu1} 8 646,08 

Obsyp 11 zlisyi (E"" 3615,54 

6 E KanalizaCnil stoka E Komunlk;l.cle a spevnene plcch' (Eur) 17 843,15 38 302,67 

Rlirove vedenla (Eur) B 050,49 

Ostatne kon~trukcie a priice (E11r) 147,41 

zemne pr.Ice (Eur) 19 996,51 

Obsyp a zasyp (Eur) 11 487,51 

7 B Kanalizacna stoka B Kornunlkilcle a spevnen6 pfochy {Eur) 3 387,6 58 980,63 

Rilrov6 vedenla (Eur) 24 079,89 

Ostatne konSlrukcle a pri!ce (Eur) 29,03 

Zemne prlice (E"" 14 053,38 

obsyp a zasyi (Eur) 5529,BB 

8 BA Kanalizacna stoka BA Komuniki!cie 11 spevnene plochy (Eur) 27214,50 69119,29 

Rilrove vedenla (Eur) 12088,48 

Os1alno! konSlrukcle a prilce (Eur) 233,25 

Zemne prilce (Eur) 7185,46 

Obsyp a z:isyi (Eur) 2138,58 

9 c Kanallzacna stoka C Komunlklicie a spevnen6 p1och1 (Eur) 10 445,54 26116,44 

Rtlrove veden!a (Eur) 5 257,33 

Ostatne konStrukcle a pn!ce (Eur) 89,53 

zemn6 p1lice (Eur) 9 259,90 

obsyp a zAsyp (E"' 6 996,39 

10 Prektadka vodovodu Kornunikiicie 11 spevnene p!och· (Eur) 8 824,84 29126,36 

RU rove vedenla (Eur) 2 789,34 

Os!a!no! konStrukcie a prilce (Eur} 1 257,89 

Zemne prilce (Euf) 1 884,!H 

obsyri a z<lsy1 (Eur) 457,48 

11 CG KanalizaCna stoka CG • rekonStrukcla Komunlk<lcle a spevnen6 ploch' (Eur) 451,11 6 556,09 

Rllrov& vedenla (Euf) 3 741,94 

Oslatoil kon~trukcle a prilce (Eur) 20,69 

12 KanalizaCnli odboCenia 148 879,0 

13 cs Cs • stavebna Cast' 14186,2 

14 NNCSaMS Pr!pojka NN k Cs a MS 8 055,21 

15 MS MS - stavebna Cast' 11 606,9 

StavebnY objekt: SO 12 PrivAdzaC Bilnovce nad Bebravou ·Horne NaStlce 
zemne pr&ce (Eur) 112 508,84 

Obsyp a zlisyr (E"" 26 741,12 

16 PrivildzaC stoka Komunlk&cle a spevoen& plocll\ (Eur) 22 408,68 245 234,70 

RUrove vedenia (Euf) 83 103,52 

Os1atoa konStrukcle a pr.\ce (Eur) 472,54 

zemn6 pr~cc (Eur) 24 696,85 



Obsyp a zlisy (Eur) B 135,!18 

17 PrivlldzaC vYUak Komunikalcie a spevnane ploch (Eur) 363,04 57 529,05 

RUrove vedenla (Eur) 24 222,85 

Oslalne konStrukcie a pfllce {Eur) 110,3 

18 Kanallzacne pripojky '·' 
PrevildzkovY sUbor PS 13 Cerpacle stanlce - Horne NaStlce 

19 Cs 11 Cs 11-technologickii Cast' 24 287,0 

PrevadzkovY slibor PS 14 MaR, ASRTP 

20 Cs 11 Cs 11 - Elektrotechnologlckil Cast', MaR, ASRTP a aas,2 

Cena stavby spolu: \ (EUR)! 1 270 391,741 



REGION: Biinovce nad Bebravou 
Aktivita : Odvedenie odpadov}'ich v6d 
Stavba : DispeCing Biinovce nad Bebravou 

Por. OznaCenle Nlizov Casti s!avebneho objeklu I Specifik1'cla faklurafo6ho celku Cefkovi\ cena 
Cislo SO!PS/sloky (EUR) 

StavebnY objekt: DispeCing Bftnovce nad Bebravou 

1 
Dop!nenie dispeC!ngu na GOV B8novce nad Bebravou vr. prenosu slgnftlov na dispeCing OZ TopolCany - v zmys!e TechnickYch 

7 834,51 
Speclfik8cli 

Cena stavby spolu: I (EUR) 7 834,51 



REGION: Topol'cany 
Aktivita : Cistenie odpadovjch vOd 
Stavba : GOV Topol'cany 

SO/PS Nazov Cena celkom 
vEUR 

Stavebne objekty 
so 01 Odl'ahCovacia komora ,,OK1A" 35 572,80 
S002 Prfvodnc'I stoka do GOV 203 014,40 
S003 Laoak Strku 86 656,00 
S004 AkumulaC:na ncidrZ ZumpovVch v6d 48 000,00 
SOOS Vstuona Ceroacia stanica a hrube oredCistenie 673 032,00 
S006 Mechanicke Cistenie 196 579,20 
SOD? Bioloaicke Cistenie - stare'! Casf 50 297,60 
S008 Bioloaicke Cistenie - nova Cast' 1 491 283,20 
S009 Seoarada aktivovan9ho kalu 148 000,00 
so 10 Ceroacia stanica vratneho kalu 24 326,40 
so 11 DUcharen 595 452,80 
so 12 Mernv obiekt 8 224,00 
so 13 VVstuona Cerpacia stanica 109 260,80 
so 14 Budova kaloveho hospod8.rstva 70 174,40 
so 15 Vvhnivacia n8.dri. 179 187,20 
so 16 Prestavba uskladliovacei nadri:e na vvhnivaciu nadri. 285 232,00 
so 17 Uskladriovacia n8dri. 314 916,80 
so 18 Mechanicke odvodnenie kalu 409 052,80 
so 19 Plvnoiem, stroiovlia olvnoiemu 59 360,00 
S020 Plvnova komoresorovria 22 720,00 
so 21 Neobsadene 0,00 
S022 Krvta skladka kalu 393 084,80 
S023 VnUtroarec'llove ootrubia a sooiovacie Zl'abv 400 644,80 
S024 D8vkovanie chemikalir 19 731,20 
S025 D8vkovanie externeho substr8tu 98 406,40 
S026 Komunikacie, spevnene plochy a chodnfkv 108 696,00 
S027 Prevadzkova budova cov 114 358,40 
S028 Trafostanica 3 200,00 
S029 VonkaiSie osvetlenie 31 416,00 
S030 VonkaiSie kabelove trasv 59 232,00 
S031 BUracie a demontazne or8ce, doCasne oreooienia 359 504,00 

6 598 616,00 
Prevadzkove sUbory 
PS 01 Vstupn8 Cerpacia stanica a hrube predCistenie 750 076,80 
PS 02 Mechanicke Cistenie 896 547,20 
PS 03 Bioloqicke Cistenie - stara Casf 110 611,20 
PS 04 BioloQick€ Cistenie - nova Casf 6 574 080,00 
PSOS D8vkovanie chemik<31if 251 675,20 
PS06 Kalove hosood8rstvo a Ceroanie kalu 533 334,40 
PS 07 Mechanicke zahustenie a odvodnenie kalu 755 419,20 
PS08 Neobsadene 0,00 
PS 09 Plvnoiem a komoresorovfla 358 411,20 
PS10 Trafostanica 192 000,00 
PS 11 PrevadzkovY rozvod silnoprUdu 695 054,40 
PS12 MaRaASRTP 1 381 920,00 

12 499 129,60 
lCELKOM 19o9?145,601 



REGION: Partizimske 
Aktivita : Cistenie odpadov}'ch v6d 
Stavba : Cov Partizanske 

SO/PS Nilzov Cena celkom 
vEUR 

Stavebne objekty 
so 01 Vvofnacia Sachta 5186,20 
S002 Vstuona Ceroacia stanica 109 433,67 
8003 AkumulaCnc'i: nildrZ ZumoovVch vbd 42111,91 
S004 LaoaC oiesku a tuku 114 580,35 
SOOS Odl'ahCovaci obiekt 21 709,17 
S006 Bioloaicke Cistenie 393 570,51 
S007 Dosadzovacie ncldrZe 298479,14 
soo8 Dltchareri 44 150,57 
S009 Ceroacia stanica kalov 7 408,85 
so 10 Budova kalovE!ho hosoodclrstva, krvta sklc3dka kalov 56 061,54 
so 11 Vvhnfvacie nadr.Ze 518 619,57 
so 12 Uskladilovacia n8.dr.Z 200 198,26 
so 13 Ncidri: kalovei vodv 95 509,96 
so 14 Plvnoiem 84 213,94 
so 15 Prev8dzkova budova 36 328,07 
so 16 Trafostanica 17 141,61 
so 17 Preooiovacle ootrubia a Zl'abv 154 351,06 
S018 VonkaiSie kabelove trasv 14111,39 
so 19 Komunikilcie a soevnene olochv 19 016,05 
S020 Demol8cie obiektov a doCasne nrenoienia 245 836,79 

2 478 018,61 
Prevadzkove sUbory 
PS 01 Vstuona Ceroacia stanica a hrube oredCistenie 693 498,34 
PS 02 LaoaC oiesku a tuku 190 160,51 
PS 03 Mechanicke Cistenie 233 594,90 
PS 04 Bioloaicke Cistenie 788 301,75 
PSOS DUcharei'l 162 994,72 
PS 06 Dosadzovacie n8.drie 612 404,25 
PS 07 Ceroanie kalu 80 139,08 
PS 08 Zahustenie a odvodnenie kalu 746 340,48 
PS 09 Kalove hosoodB.rstvo 625 834,29 
PS 10 Plvnove hosoodB.rstvo 312 523,86 
PS 11 PrevadzkovV rozvod si!noorUdu, rozvodt"la a vonkaiSie k8blove rozvodv 314 068,60 
PS 12 Meranie, regulacia a ASRTP 528 198,89 

5 288 059,67 
ICELKOM 7 766 078,281 



REGION: B3novce nad Bebravou 
Aktivita : MC:istenie odpadoyYch vOd 
Stavba : GOV Bclnovce nad Bebravou 

SO/PS Nclzov Cenacelkom 
v EUR 

Stavebne objekty 
so 01 Lanae Strku 24 000,00 
S002 AkumulaCna n8.dri: i:umoovVch vOd 54 566,40 
S003 Vstupn8. Ceroacla stanica 325 552,00 
S004 Hrube predCistenie 454 720,00 
SOOS OdrahCovacf objekt za hrubVm oredCistenlm 12 800,00 
S006 MechanickS Cistenie 162 288,00 
S007 BioloQicke Cistenie 1 591 168,00 
S008 Separacia aktivovanSho kalu 398 867,20 
S009 DUcharefl 595 452,80 
S010 Cerpacia stanica vratnSho a prebytoCnSho kalu 11 200,00 
so 11 Mernv obiekt vvcistenei vody 8 000,00 
so 12 oavkovanie chemik<3lif 6 931,20 
so 13 Budova kalovSho hospodarstva a kotolfla 107 398,40 
so 14 Vvhnfvacia n8.dri: C.1 212 089,60 
so 15 Vvhnfvacia n8.dri: C.2 339 691,20 
S016 Uskladrlovacia nadri: 406 470,40 
so 17 Budova zahustenia a odvodnenia kalu 352 246,40 
so 18 Krvta skladka kalu 326 524,80 
so 19 Plvnoiem a stroiovna plvnoiemu 149 728,00 
S020 Horak zbytkoveho plvnu 2 880,00 
S021 Prevcldzkova budova (velln, dielne, rozvodfla, Cerpacia stanica primarneho kalu) 286 492,80 
S022 Trafostanica 3 200,00 
S023 Prepojovacie potrubia 449 536,00 
S024 VonkaiSie kabelove trasy 20 640,00 
S025 VonkajSie osvetlenie 40 000,00 
S026 Komunikacie a spevnene nlochy 162 604,80 
S027 Demo!8.cie obiektov a doCasne orepojenia 567 332,80 

7 072 380,80 

PS 01 Vstuona Ceroacia stanica a hrube oredCistenie 1111176,00 
PS 02 Mechanicke Cistenie 180 320,00 
PS 03 Bioloaick8 Cistenie 1 481 200,00 
PS 04 Seoaracia aktlvovan8ho kalu 5 440 000,00 
PS 05 Ceroanie kalu 145 728,00 
PS 06 Zahustenie a odvodnenie kalu 872 614,40 
PS 07 Kalove hosnodarstvo a koto1fla 756 436,80 
PS 08 Plvnove hosnodarstvo 359 123,20 
PS09 Trafostanica 192 000,00 
PS 10 PrevadzkovV rozvod silnonrUdu 343 113,60 
PS 11 MaR aASRTP 1 280 960,00 

12162 672,00 
lCELKOM 19 235 052,801 
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Vzorové tla čivo zábezpeky (bankovej záruky) na vykonanie prác 

Vzorové tla čivo zábezpeky (bankovej záruky) na zadržané platby 

Vzorové tla čivo zábezpeky (bankovej záruky) na záru čné opravy 
 
 



Zväzok 2 1 
Vzorové tlačivo zábezpeky na vykonanie prác 

VZOROVÉ TLA ČIVO ZÁBEZPEKY NA VYKONANIE PRÁC 
 
 
Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:                    / 

 
Zákazka: 
Zhotovenie stavby: ČOV Sever 
 
Meno a adresa Objednávateľa:  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
 
Boli sme informovaní, že ……………….. (ďalej len ,,Klient“) je Vašim Zhotoviteľom v rámci 
predmetnej Zákazky, kde sa od Klienta požaduje predloženie Zábezpeky na vykonanie prác. 
 
Z príkazu Klienta sa, my <názov a adresa banky>, sa týmto neodvolateľne zaväzujeme vyplatiť Vám 
bez odkladu a bez námietok akúkoľvek sumu alebo sumy, ktorých celková výška neprekročí 
…………. EUR (slovom: ………… EUR) po obdržaní Vašj písomnej výzvy, ktorá bude obsahovať aj 
Vaše prehlásenie, že 
 
(a) Klient porušuje svoje záväzky zhotoviť Dielo/časť Dielav zmysle Zmluvy a 
(b) v akom ohľade ich Klient porušuje. 
 
Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu. 
 
Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo overené vašou bankou. 
 
Výzvu musíme obdržať na našej adrese do <dátum 30 dní po očakávanom uplynutí Lehoty na 
oznámenie vád> ................................ (,,termín uplynutia“), kedy táto zábezpeka zaniká. 
 
Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 
Boli sme informovaní, že veriteľ môže od Klienta požadovať predĺženie zábezpeky pred vydanním 
Protokolu o vyhotovení Diela v zmysle ustanovení Zmluvy do 28 dní pred daným termínom uplynutia. 
Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto garantovanú sumu po tom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme 
Vašu písomnú žiadosť a prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov na 
strane Klienta a že táto zábezpeka nebola predĺžená. 
 
Táto zábezpeka sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, 
podlieha Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou 
obchodnou komorou.  
 
 
 
Dátum  …………..    Podpis(y): …………….. 
 
[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku] 
 



Zväzok 2 1 
Vzorové tlačivo zábezpeky na zadržané platby 

VZOROVÉ TLA ČIVO ZÁBEZPEKY NA ZADRŽANÉ PLATBY 
 
 
Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:                    / 
 
Zákazka: 
Zhotovenie stavby: ČOV Sever 
 
Meno a adresa Objednávateľa:  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
 
Boli sme informovaní, že ……………….. (ďalej len ,,Klient“) je Vašim Zhotoviteľom v rámci 
predmetnej Zákazky, kde sa od Klienta požaduje predloženie Zábezpeky na zadržané platby. 
 
Z príkazu Klienta sa, my <názov a adresa banky>, sa týmto neodvolateľne zaväzujeme vyplatiť Vám 
bez odkladu a bez námietok akúkoľvek sumu alebo sumy, ktorých celková výška neprekročí 
………….. EUR (slovom: ……………. EUR) po obdržaní Vašj písomnej výzvy, ktorá bude 
obsahovať aj Vaše písomné prehlásenie, že 
  
(a) príkazca nesplnil svoj záväzok napraviť určitú vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný a 
(b) povahu vady. 
 
Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu. 
 
Výzva ďalej musí obsahovať identifikáciu Klienta a Zákazky. 
 
Výzva musí byť doručená na našu adresu <názov a adresa banky> najneskôr do nižšie uvedeného 
dátumu platnosti tejto záruky, a to poštou, kuriérom alebo osobne. 
 
Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo overené vašou bankou. 
 
Naša zodpovednosť v rámci tejto zábezpeky nesmie nikdy prekročiť celkovú výšku zadržaných platieb 
uvoľnenú Klientovi Vami podľa podčlánku 14.6 Všeobecných zmluvných podmienok.  
 
Výzvu musíme obdržať na našej adrese do <dátum 30 dní po očakávanom uplynutí Lehoty na 
oznámenie vád > ................................ (,,termín uplynutia“), kedy táto zábezpeka zaniká. 
 
Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 
 
Boli sme informovaní, že veriteľ môže od Klienta požadovať predĺženie zábezpeky pred vydanním 
Protokolu o vyhotovení Diela v zmysle ustanovení Zmluvy do 28 dní pred daným termínom uplynutia. 
Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto garantovanú sumu po tom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme 
Vašu písomnú žiadosť a prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov na 
strane Klienta a že táto zábezpeka nebola predĺžená. 
 
Táto zábezpeka sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, 
podlieha Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou 
obchodnou komorou.  
 
Dátum  …………..    Podpis(y):. …………….. 
 
[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku] 
 



ČOV Sever  
Zmluva 
 
 

Zväzok 2 1 
Vzorové tlačivo zábezpeky na záručné opravy  

VZOROVÉ TLA ČIVO ZÁBEZPEKY NA ZÁRU ČNÉ OPRAVY 
 
 
Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:                    / 
 
Zákazka: 
Zhotovenie stavby: ČOV Sever 
 
Meno a adresa Objednávateľa:  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

 
Boli sme informovaní, že ……………….. (ďalej len ,,Klient“) je Vašim Zhotoviteľom v rámci 
predmetnej Zákazky, kde sa od Klienta požaduje predloženie Zábezpeky na záručné opravy. 
 
Z príkazu Klienta sa, my <názov a adresa banky>, sa týmto neodvolateľne zaväzujeme vyplatiť Vám 
bez odkladu a bez námietok akúkoľvek sumu alebo sumy, ktorých celková výška neprekročí 
………….. EUR (slovom: ……………. EUR) po obdržaní Vašj písomnej výzvy, ktorá bude 
obsahovať aj Vaše písomné prehlásenie, že 
 
a) príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a 
b) neodstránil zistené vady Diela v dohodnutom termíne. 
 
Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu. 
 
Výzva ďalej musí obsahovať opis povahy takejto vady a identifikáciu Klienta a Zákazky. 
 
Výzva musí byť doručená na našu adresu <názov a adresa banky> najneskôr do nižšie uvedeného 
dátumu platnosti tejto záruky, a to poštou, kuriérom alebo osobne. 
 
Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo overené vašou bankou. 
 
Výzvu musíme obdržať na našej adrese do <dátum 30 dní po očakávanom uplynutí záručnej doby> 
................................ (,,termín uplynutia“), kedy táto zábezpeka zaniká. 
 
Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 
 
Táto zábezpeka sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, 
podlieha Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou 
obchodnou komorou.  
 
 
Dátum  …………..    Podpis(y):. …………….. 
 
[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku] 
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V~s lisl cislolzo dna 
64358-13/2014 / 03.12.2014 

Vee 

Nase clslo 
16907/0152/2014 

Doprastav, a.s. 
Generiilne riaditel'stvo 
Drieiiova 27 
826 56 Bratislava 

'Zapadoslovenska vodarenska spolocnost' a.s. 
Nabrezie za hydrocentratou 4 
949 6Q Nitra 

Vybavuje/~ 
lrtg. Roman Hulak 
02/48271446 

Bratislava 
04. decembra 2014 

"Zhotovenie stavby: GOV Sever" - odpoved' na ziadost' o vysvetlenie 

Vazeny verejny obstaravatel', 

dfia 03.12.2014 bol spolocnosti Doprastav, a.s. doruceny list Vas list reg. Cislo 64358-
13/2014 zo dna 03.12.2014 (cfalej len ,,ziadost"'), ktorym v zmysle § 42 ads. 2 zakona c. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich 
predpisov (d'alej len ,,ZVO") ziadate spolocnost' Doprastav, a.s. aka vedtlceho clena zdnuzenia 
,,GOV Sever" (d'alej len ,,uchadzac") o vysvetlenie, odstranenie chyb v pocitanl a zostlladenie 
deklarovanych informacii a tldajov v ramci zakazky vyhlasenej verejnym obstaravatel'om 
Zapadoslovenska vodarenska spolocnosf, a.s., Nabrezie za hydrocentralou 4, 949 01 Nitra, vo 
Vestnlku EU c. 91/2013 zo dna 11.05.2013 pod zn. 2013/S 091-154588 a vo Vestnlku verejneho 
obstaravania c. 91 /2013 zo dfia 11.05.2013 pod zn. 7294-MSP na predmet zakazky ,,Zhotovenie 
stavby GOV Sever" (d'alej len ,,zakazka"). 

V ziadosti verejny obstaravatel' uvadza, ze ,,vo formulari 11.01 Vypocet rocnej spotreby 
e/ektrickej energie na GOV Partizanske po dobudovani komisia zistila matematicke chyby, a lo 
v polozkBch 27, 28, a 30, 31. Ide o cerpadla vmitomej recirlrulacie c. 1, 2 a 4, 5. Hodnota 
dek/arovanej spotreby elei<trickej energie v st/pci ,,Spotreba elektrickej energie" nezodpoveda 
udajom uvedenym v ostatnyc/1 st/peach lycl1to riad/<0v, l.j. sucinu uvedenych motohodin a prikonu 
na hriadeli agregalov!cerpadiel. Rovnako dei<larovane Udaje v stfpci ,,Pocet motohodin prevadzky 
za rok" nie su v su/ade s textovou casrou vypoetu prevadzkovych nai<ladov." 

Verejny obstaravatel' v ziadosti ziada uchadzaca o odstranenie chyby a zosuladenie udajov 
o spotrebe elektrickej energie na GOV Partizanske v polozkach 27, 28 a 30, 31, ktore uchadzac 
uviedol vo forrnulari 11.01 ,,Vypocet rocnej spotreby elektrickej energie na GOV Partizanske po 
dobudovani" av sprievodnej sprave o posiupe vypoetu prevadzkovych nakladov na GOV 
Partizanske. 

Verejnym obstaravatel'om zisteny nestllad v ponuke uchadzaca tymto listom potvrdzujeme. 
Uvedene chyby/nestllad vznikol pri prepise vypocftanych Ciselnych udajov navrhovanych cerpadiel 
vntltornej recirkulacie zo sprievodnej spravy do formulara 11.01. Spravne hodnoty stl stanovene 

Teief6n 
0042112/48 2711 11. 

CERTIFJK6VANV SYSTtM MANAZERSTVA 
STN EN IS09001:2001 STN EN \SO 14001:2005 STN OHSAS 18001: 2008 

F.x 
00421i2/48 27 15 SB 

Internet 
W\Wt.doprastav.sk 
dopr"astav@doprastav.sk 

ObchodnY register Okresneho sUdu Bratislava I, oddiel Sa, vloi:ka C. 581/B 

!CO: 31 333 320 
DJC: 2020372497 
IC DPH: SK2020372497 



o·oprastav, a.s. 
Generalne riaditel'stvo 
Drieifoira 21 
826 56 Bratislava 

v nasej ponuke v sprievodnej sprave .,11.5 Textova cast' - Vypocet prevadzkovych nakladov na 
GOV". 

Spravnu hodnotu poctu tl}()tohodih prevad.zky ia rdk (vypocftanil aka podiel rocneho 
mr.ozstva media a menoviteho vykonu zariadenia: 5 .361 120 m3/iok I 1080 .m31hod = 4 964 
hod/rok) a spravnu hodnotu spotreby elektrickej energie (vypoCitanil aka sucin poc!u 
motohodnfm a prikonu na hriadeli zariadeni<i: 4 964 hod/rok x 4,4 kW = .21 841,60 kWh/rok) 
ucMdzac pre kazde cerpadlo vniltornej recirkulacie opravil vo formulari .,11.01 Vypocet rocnej 
spo!reby elektrickej energie na GOV Partizanske po dobudovani", v riadkoch ·27, 28, 30 a 31. 

Nakol'ko sa zmenila rocna spotreba elektrickej energie na GOV Partizanske, zmehili sa 
aj rocne prevadzkove naklady na COV Partizanske po dobudovanl stanove.ne) vo formulari ,II. 
Vypocet prevadzkovych nakladov GOV Partizanske po dobud.ovani" a taktiez celkove prevadzkove 
nakladydielEJ uvedene vo formulari .,Ill. CELKOVE PREVADZl<OVE NAKLADY DIELA". 

. Opraveny vypocet rocnej spotretw elektrickej energie eerpadiel vnutornej recirkulacie na 
GOV P9rtizanske, z nej vyplyvEJjilcu zmenu rocnych prevadzk0v)lch nakladov na COV Partizanske 
a zmenu celkovych prevadzkovych nakladov diela Varn zasielame v prilohe tohto listu v tlacenej 
forme a v elektronickej forme vo formate xis na CD. 

Taktiez Varn v prilohe tohto listu v tlaeehej forme zasielame upravene tlacivo .,Navrh na 
plnenie kriterif na vyhodnotenie ponuk", ktqre bolo touto chybou ovplyvnene. 

S pozdravom 

Prilohy: 

Ing. Roman Hulak 
veduci utvaru pripravy ponuk 

1. opraveny .,Formular 11.01 Vypocet rocnej spotreby elektrickej energie na GOV Partizanske po 
dobudovanf" - tlacena forma 

2. opraveny .,Formular II. Vypocet prevadzkovych nakladov GOV Partizanske po dobudovanf" -
tlacena forma 

3. opraveny ,,Formular Ill. CELKOVE PREVADZKOVE NAKLADY DIELA" -tlacena forma 
4. upravene tlacivo .Navrh na plnenie kritarif na vyhodnotenie ponuk" -Ua.cena form a 
5. subor .,GOV Sever - Vol 1 Vypocet PN 04_12_2014 Oprava.xls" -elektronicka forma na CD 
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Formul:ir ill. CELKOvE PREY ADZKOVE NAKLADY DIELA 
~lcncnC podl'a rcgi6nov:a aktivit 

Regi6n Aktivita Prev<ldzl<ove n:iklady aktivit EUR 

A 
11 972,92 € 

59,864.61'€ GCtKO.i::t!f:S!'r6'<':t1Cfr>re~i:adikO.\'.C~O"aiaaoY_:ho:v2J;~t~~(f~~i.:'Si(i'1c: 
"Cclkove rO~ne PfevAclikOV~-n~kfadY-IiOVCJ stokovcj siete 

CclkovC ro~nC prcvUdzkovC miklncly-COV B<inovcc nad Bcbravou 
B .c.ctKov:c/;S'.rOl'.:nc:tpr~v·adiJ~o:v:c!ii'aklaoy;C.o:V<B'~no~::2c_;na=a1F.i."Cbr:a1ou=-----: -.. ,.-

279 983,93 € 
·I- , ) '39.9:'.9J9;63;~€ 

BANOVCE NAD BEBRAVOU 

GcUCO~C~ilfildii'dY.iilil.'.:i;:ib'Czj;"~CCh-ii::";m·1n:.)ifa:t.in'tO.i'.a"nCj;ZlVOtnOSti_tCClfr10k>:i,!iCkYCh:zilfiiidCi:iFi'1a-;(;_G'fl. 0.Bii'iiOY.Cc!nad;SCb'iiiV0\1 ... 3}7 000,00 € 
CclkOvC prcv:ldzko\'C nllkl:tdy rcgiOnu 1 776 784,24 £ 

A C~l~o_\'._c ,n)?,~~-f-~-~-~'.·'.~~~?~'.~.~~~~~ ~-~--~-:!. ~~-~k-~o~_cJ_.5.i.~-1~. . I 21 016,25 £1 
Cclko:vCi5irocnC1p(cx<'i.d1koi.:C.:nakl3dy.~no:v,c.1!srokoVcrsictc-· · .. : : 105~081.26"€ 
Cc\kovC tO~Il~-pr-CV}(f7J<ovC mi.kh!<ly C::ov Partizfulske [ 433 097,61 € PARTIZANSKE 
C_C1KOXC.;c5.fy_(iC1l'6}]'.i"r_CXU'diJ<C:i~'.6j{iiKlaCif.{G:0.~!>Prii:iiifulskc: .- ,_ , _.. . J ;: :: . . . . 2' 1'65 _;_"4_8_8;0.6::€ B 

CClkO~_tj.ii':.\klciO.~)Ji3i£iib.CZi)c'&!"iiiC~ruiil:-;g·ariiii·to.~iiiiej::%iVO.titOSt(icchii010giCJ.fy,Ch0::liriidCii:i'il:l''.C:G>V·P,3.rtiZfuJ.Ske{ ''•:.-~-- · · · --~ ··.-;- ----:.:_-_;"3J.7;0-o.o:o:o::t 
CelkovC:prcvlldzkovC;n:iklady rcgi6nu 2 587 569.31 € 

A 
37232,JOE 

f§:~~~~W:~fil..~f8Qil16.0ifl.:8{€ 

C"t;fk~~~-rocne· rrevadzkove:niiki2:dY DOV~(StOkOVCISTCic 
~-ClKo:..t:r5~tifo~p_re)'.1U'iiZ!cW.@:i'a:K_l'?aYJJi"&.Cj!StOlffi:;'.e)£SictC;-':: :. .. 

TOPQ[(:AN'{ 
B 

Cc!kovC ro~nC prcv<idzkovC rnlklady CCV Topo\"Cany 
raKOVl~')!i'n'ffii;';Ofrt;;107.ko~1ffriilKraay1e.0V,-~1fo)iCiT.Cii'iiV~- ·--< :;':.~:.:::-,-. ~--_,/.:,;. ,...';,:.' ---. ',:i:,,.'~--:::-. <I:': .. 

/-,_':''.i' ,,.,,,_. .• ,. ·;---,·--~_:3j1 :-Z-:'.0.0.0~0.0:i:'. B.~1KO:;;~chl;ak-1'a·af}n-~0.~iJ.~ZP~~~;n~c~mi'riKgiianto:~nn~i/Zi_Y,QtiiOsti'tccnn·91§gitKY.co;zanaacnrr1a::(:0Y/:rOp\it~an~,r-·· ,."" ~~'.:·' ,---~~::.::~~::::. 
Cclkov!! prcvUdzkovC nliklady rc~i6nu 2 280 000.70 € 

.·,o_o,;. __ • {'1i:i'~ ~iii/?i§;if::J17;'.;{:!ij}j;!~~. : ., ' i' ··.;·. _, ,,._ ,;GELKP:l'.'Ei'BRE:Y'@Z:BiQ:\!'£'l'1•iKt:A'Dii!''DJ)ELWi'] 

' 



I 

GOV SEVER 

NA VRH NA PLNENIE KRITERII NA VYHODNOTENIE PONUK 

Referenene cislo zverejnenia v Uraclnom vcstniku EUNestniku UvO: U.V. EU/S91 zo dila 
11.05.20 I pod znackou 2013/S 091-154588 I Vestnik UvO c. 91/2013 zo d11a 11.05.2013 
pod znackou 7294-MSP 

Nazov zakazky: Zhotovenie stavby: COY SEVER 

Ponuka sa predklada pre: 

Zapadoslovenska vodarenska spolocnost', a.s. 
Nabrezie za hydrocentralou 4, 949 60 Nitra 

Bratislava, 04.12.2014 

1. OBCHODNE MENO A SIDLO ALEBO MIESTO PODNIKANIA 

Obchodne meno(a) uch:\dzaca (resp. Sidlo(a) alebo miesto(a) 
Clenov slrnpiny ~odavatel'ov) podnikania 

--- ···-· 

Uclu\clzac/ 

veduci clen 
Doprastav a.s. Drie1lova 27, 826 56 Bratislava 

Clen 2* Vahostav - SK a.s. Hlinska 40, 010 18 Zilina 
---- ------

I OVIDA s.r.o. 
I Mojmfrova 2257/21, 955 01 

CJen 3* I Topol'eany 

I Cleo 4* J~PEK, s.r.o. J Stefanikova 81, 949 01 Nitra 
---- -----

* Ptidajte alebo vy111aite d'a/Sie riadky pre C/enov pod fa potreby, ak ponuku predklad6 sk11ph1a dod6vatel'ov. 

Upozornenie: podzhotovitel' sa pr.e 1(Ce!y tejro ponuky nepovaiuje za CfE;na skupiny dodfrvatel'ov. Ak ponuku 
p1'edkladG uchiidzaC sa111ostatne (nie ako skupina dodciva~e.fo1~, fldzov uc/1iidzaCa uvedie v riadku uchGdzaC a 
ostatne riadky sa vyn1ai1/. 

zv~zakTc35r 2,;: 3 
Navrh na plnenie kriterii 



GOV SEVER 

2. NAVRH NA PLNENIE KRITERii NA VYHODNOTENIE PONUK 

Ponukova cena bez DPH: 

(s/ovom) 

sum a DPH 20%: 

(slovom) 

-------------------------Z~,_'.7.~l}_l}.~~- EUR 
sede1ndesiatose1n111ili6novsede111stoptit'desiatsede1ntisfcslolrin6st' EUR 

651100 

_______________________ !:?_J~_l_42J_:]}___ EUR 
piit11clst'111ili6novsede111stopiit'clesialjedentisic§tyris10clvadsat'dva EUR 

731100 

Ponukova cena vn\tane DPH: __________________ _2_'!__50~~-6,38 _ EUR 
d evii t'des iat S tyr i 111iii6nov pat's I oos e 1 nt is f cpiit's totri dsa t'S est' EUR 

381100 (s/ovom) 

Celkove prevaclzkove naklady Diel a* bez DPH: 6 -~<j_!}~_:I~§_ EUR 

(s/ovom) 

suma DPH 20%: 

(siovom) 

Sesli11 ili6novSes t'stoStyridsatStyritis f cfristopat'des iatStyri EUR 
261100 

__________________ )_}~~70&~---
j eden 111ili6 n tri st odvad sat'osen 1 tis f cos e ins I as ede 111d es i at 

851100 

EUR 
EUR 

Celkove prevadzkove naldady I>iela vratane DPH: --------------------------7_~7__3 22~11___ EUR 
EUR sede1n 111jff6novdevi:i t's t os ed e ind es i at tri tis f c dves t odvodsa [ptit' 

(s/ovom) 111100 

*Celkove prev6dzkove n6klady Die/a podl'a Casti 5 Predbeine technicke rie§enie, kapitola 5.3.1, 
rypoctovy Forrnular Ill. 

11~ 
ooprastav, a. s. • TYO 

RALNE RIADITEl'.S G~NE ,8 27 826 56 Bratlslava 
f'lri~i'iO\ -' 015? · 
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Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 1 
 

 

Otázka č. 1:  

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v časti III.2.3) Technická spôsobilosť je uvedené:  

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce doklady, ktorými preukáže technickú alebo odbornú 

spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác:  

(1) v zmysle § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, 

... 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov 

 

K bodu (1)  

Zoznam stavebných prác obdobného rozsahu a charakteru ako predmet zákazky uskutočnených za 

predchádzajúcich 5 rokov (05/2008 až 4/2013) predkladania ponúk ... 

 

Uchádzač musí preukázať, že vo vyššie uvedenom období realizoval:  

- Najmenej 1 zákazku výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych splaškových alebo jednotných 

stokových sietí so zmluvnou cenou stavebných prác týkajúcich sa týchto stokových sietí min. 20 mil. 

EUR bez DPH; 

 

1a) 

Pochopili sme správne, že podľa vyššie uvedených podmienok, musí uchádzač preukázať, že zrealizoval 

zákazky (výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych splaškových alebo jednotných stokových sietí) na 

ktorých v období od 05/2008 do 04/2013 /ďalej len „rozhodné obdobie“/ vykonal práce v sumárnej hodnote 

(spolu za všetky predložené zákazky) min. 20 mil. EUR bez DPH?  

Pozn. Vychádzame z informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, konkrétne zo 

zdôvodnenia podmienok účasti – podmienky sú primerané vzhľadom na rozsah a charakter požadovaných prác 

a nastavené tak, aby sa verejnej súťaže mohol zúčastniť čo najširší počet uchádzačov. 

 

1b) 

Pochopili sme správne, že podľa vyššie uvedených podmienok, musí uchádzač preukázať, že realizoval 

zákazku (výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych splaškových alebo jednotných stokových sietí) na ktorej 

v období od 05/2008 do 04/2013 vykonal práce v hodnote min. 20 mil. EUR bez DPH?  

Pozn. projektov takéhoto rozsahu bolo v predchádzajúcich piatich rokoch minimálne množstvo, čo odporuje 

zdôvodneniu použitia podmienky účasti (aby sa verejnej súťaže mohol zúčastniť čo najširší počet uchádzačov).  

 

1c) 

Pochopili sme správne, že podľa vyššie uvedených podmienok, musí uchádzač preukázať, že v období od 

05/2008 do 04/2013 realizoval práce na zákazke (výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych splaškových 

alebo jednotných stokových sietí), ktorej zmluvná cena celej zákazky bola min. 20 mil. EUR bez DPH, pričom 

nie je určujúce či v rozhodnom období uchádzač vykonal práce v tejto zákazky za jedno alebo za dvadsať 

miliónov euro? 

 

Odpoveď k 1a) až 1c): 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že v požadovanom období (05/2008 až 04/2013) 

uskutočnil, teda ukončil najmenej 1 zákazku výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych splaškových alebo 

jednotných stokových sietí so zmluvnou cenou stavebných prác týkajúcich sa týchto stokových sietí min. 20 

mil. EUR bez DPH bez ohľadu na finančný objem realizovaný v požadovanom období 05/2008 až 04/2013.  

 

Otázka č. 2:  

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v časti III.2.3) Technická spôsobilosť je uvedené:  

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce doklady, ktorými preukáže technickú alebo odbornú 

spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác: 

(1) v zmysle § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, 

... 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
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K bodu (1) 

Zoznam stavebných prác obdobného rozsahu a charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za 

predchádzajúcich 5 rokov (05/2008 až 04/2013) predkladania ponúk ... 

Uchádzač musí preukázať, že vo vyššie uvedenom období realizoval: 

- Najmenej 1 zákazku výstavby alebo rekonštrukcie komunálnej čistiarne odpadových vôd so zmluvnou 

cenou stavebných prác týkajúcich sa tejto čistiarne odpadových vôd min. 10 mil. EUR bez DPH alebo 

s projektovanou kapacitou tejto čistiarne odpadových vôd min. 30 000 EO.; 

 

2a) 

Pochopili sme správne, že podľa vyššie uvedených podmienok, musí uchádzač preukázať, že realizoval 

zákazky (výstavby alebo rekonštrukcie komunálnej čistiarne odpadových vôd) na ktorých v období od 05/2008 

do 04/2013 /ďalej len „rozhodné obdobie“/ vykonal práce v sumárnej hodnote (spolu za všetky predložené 

zákazky) v min. 10 mil. EUR bez DPH?  

 

2b) 

Pochopili sme správne, že podľa vyššie uvedených podmienok, musí uchádzač preukázať, že realizoval 

zákazku (výstavby alebo rekonštrukcie komunálnej čistiarne odpadových vôd) na ktorej v období od 05/2008 

do 04/2013 vykonal práce v hodnote min. 10 mil. EUR bez DPH?  

 

2c) 

Pochopili sme správne, že podľa vyššie uvedených podmienok, musí uchádzač preukázať, že v období od 

05/2008 do 04/2013 realizoval práce na zákazke (výstavby alebo rekonštrukcie komunálnej čistiarne 

odpadových vôd), ktorej zmluvná cena celej zákazky bola min. 10 mil. EUR bez DPH, pričom nie je určujúce 

či v rozhodnom období uchádzač vykonal práce na tejto za jedno alebo desať miliónov euro? 

 

Odpoveď k 2a) až 2c): 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že v požadovanom období (05/2008 až 04/2013) 

uskutočnil, teda ukončil najmenej 1 zákazku výstavby alebo rekonštrukcie komunálnej čistiarne odpadových 

vôd so zmluvnou cenou stavebných prác týkajúcich sa tejto čistiarne odpadových vôd min. 10 mil. EUR bez 

DPH alebo s projektovanou kapacitou tejto čistiarne odpadových vôd min. 30 000 EO bez ohľadu na finančný 

objem realizovaný v požadovanom období 05/2008 až 04/2013. 

 

2d) 

Pochopili sme správne, že uchádzač musí preukázať, že v rozhodnom období realizoval práce na výstavbe 

alebo rekonštrukcii čistiarne odpadových vôd (ČOV) a to konkrétne na výstavbe a rekonštrukcii mechanickej 

linky čistenia odpadových vôd, biologickej linky čistenia odpadových vôd, kalového hospodárstva vrátane 

anaeróbneho stupňa vyhnívania laku a plynového hospodárstva?  

 

Odpoveď k 2 d): 

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je uvedené : ".....výstavba alebo rekonštrukcia čistiarne 

odpadových vôd (ČOV), ktorá pozostáva z mechanickej linky čistenia odpadových vôd, biologickej linky 

čistenia odpadových vôd, kalového hospodárstva vrátane anaeróbneho stupňa vyhnívania kalu a plynového 

hospodárstva". Z uvedeného vyplýva že uchádzač musel realizovať výstavbu alebo rekonštrukciu ČOV, ktorá 

pozostávala z mechanickej linky čistenia odpadových vôd, biologickej linky čistenia odpadových vôd, 

kalového hospodárstva vrátane anaeróbneho stupňa vyhnívania kalu a plynového hospodárstva. Uchádzač teda 

nemusel realizovať stavebné práce na všetkých častiach ČOV, teda mechanickej linky čistenia odpadových 

vôd, biologickej linky čistenia odpadových vôd, kalového hospodárstva vrátane anaeróbneho stupňa 

vyhnívania kalu a plynového hospodárstva súčasne, ale musel realizovať stavebné práce na ČOV, ktorá 

pozostávala z minimálne uvedených častí – mechanickej linky čistenia odpadových vôd, biologickej linky 

čistenia odpadových vôd, kalového hospodárstva vrátane anaeróbneho stupňa vyhnívania kalu a plynového 

hospodárstva. 

 

2e) 

Pochopili sme správne, že ak uchádzač preukáže realizáciu prác na min. jednej ČOV s projektovanou kapacitou 

tejto čistiarne odpadových vôd min. 30 000 EO, nemusí spĺňať žiadne ďalšie kritériá týkajúce sa zmluvnej 

ceny stavebných prác vykonaných na tejto ČOV v rozhodnom období? 

Odpoveď k 2e) 
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Áno, uchádzač preukáže, že v období 05/2008 až 04/2013 realizoval najmenej 1 zákazku výstavby alebo 

rekonštrukcie komunálnej čistiarne odpadových vôd buď so zmluvnou cenou stavebných prác týkajúcich sa 

tejto čistiarne odpadových vôd min. 10 mil. EUR bez DPH alebo s projektovanou kapacitou tejto čistiarne 

odpadových vôd min. 30 000 EO. 

 

2f) 

V prípade, že uchádzač preukáže realizáciu prác na min. jednej ČOV s projektovanou kapacitou tejto čistiarne 

odpadových vôd min. 30 000 EO, musia byť všetky vykonané práce na tejto ČOV uskutočnené v rozhodnom 

období?  

 

Odpoveď k 2f) 

Nie, nemusia byť všetky práce vykonané v danom období, stačí keď boli zákazky uskutočnené, teda ukončené 

v danom období. 

 

Otázka č. 3.  

Podľa metodiky ÚVO by obdobie predchádzajúcich päť rokov malo byť obdobie predchádzajúcich päť 

kalendárnych rokov, teda od 01/2008 do 12/2012. Čo viedlo obstarávateľa k stanoveniu iného obdobia? 

 

Odpoveď č. 3.  

Podľa názoru verejného obstarávateľa „metodika ÚVO“ k problematike stanovenia „predchádzajúcich 5 

rokov“ neexistuje, existujú len metodické usmernenia úradu, ktoré nepredstavujú právne záväzný výklad 

zákona (viď rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžf/39/2009 zo dňa 17.3.2010). 

Stanovenie podmienok účasti je povinnosťou a je v plnej právomoci verejného obstarávateľa, ktorý stanovil 

podmienky účasti (vrátane obdobia posledných 5 rokov) v súlade s § 9 ods. 4 zákona. Verejný obstarávateľ sa 

uvedenou podmienkou účasti snaží umožniť účasť čo najširšieho počtu uchádzačov, ktorí majú dostatočné 

skúsenosti a referencie zo zákaziek realizovaných za predchádzajúcich 5 rokov, a to vrátane zákaziek, ktoré 

ukončili tesne pred vyhlásením verejného obstarávania.  

 

Otázka č. 4:  

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v časti III.2.3) Technická spôsobilosť, je uvedené: 

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce doklady, ktorými preukáže technickú alebo odbornú 

spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác:  

... 

(2) v zmysle § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

4a) 

Predpokladáme správne, že „projektantov“ môže byť viac a nemusí to byť jedna osoba?  

 

Odpoveď k 4a) 

Áno, projektantov môže byť aj viac. 

 

4b) 

Predpokladáme správne, že stavbyvedúci pre stokové siete musel vykonávať funkciu stavbyvedúceho na min. 

1 zákazke výstavby alebo rekonštrukcie stokových sietí so zmluvnou cenou stavebných prác min. 20 mil. EUR 

bez DPH počas celej doby výstavby? Ak nie, aká je postačujúca doba vykonávania funkcie na tejto zákazke? 

 

Odpoveď k 4b) 

Verejný obstarávateľ nestanovuje dobu pre stavbyvedúceho za účelom preukázania splnenia danej podmienky 

účasti. Je však potrebné preukázať, že stavbyvedúci túto funkciu na danej stavbe vykonával. 

 

4c) 

Predpokladáme správne, že stavbyvedúci pre ČOV musel vykonávať funkciu stavbyvedúceho na min. 1 

zákazke výstavby alebo rekonštrukcie ČOV so zmluvnou cenou stavebných prác min. 10 mil. EUR počas celej 

doby výstavby? Ak nie, aká je postačujúca doba vykonávania funkcie na tejto zákazke?  

 

Odpoveď k 4c) 
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Verejný obstarávateľ nestanovuje dobu pre stavbyvedúceho za účelom preukázania splnenia danej podmienky 

účasti. Je však potrebné preukázať, že stavbyvedúci túto funkciu na danej stavbe vykonával. 

 

4d) 

Žiadame presne a jednoznačne zadefinovať aké odborné zameranie má byť uvedené na osvedčení o vykonaní 

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

inžinieroch v znení neskorších predpisov pre stavbyvedúceho pre stokové siete a pre stavbyvedúceho pre ČOV. 

 

Odpoveď k 4d) 

Verejný obstarávateľ zvážil opodstatnenosť uvedenej požiadavky a rozhodol sa, že nebude skúmať odborné 

zameranie stavbyvedúceho. Na základe uvedeného verejný obstarávateľ v bode III.2.3 oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania upravuje požiadavky na osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác nasledovne: 

 

 pôvodné znenie 

Uchádzač preukáže, že osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác majú potrebnú odbornú kvalifikáciu 1 

stavbyvedúci pre kanalizácie a 1 stavbyvedúci pre ČOV, s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky 

podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie (uchádzač predloží 

predmetné osvedčenie). Uchádzač musí zároveň preukázať, že:  

 

 nové znenie: 

Uchádzač preukáže, že osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác majú potrebnú odbornú prax 

nasledovne: 

 
Vyššie uvedená zmena týkajúca sa zmeny podmienok účasti v bode III.2.3 oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania bude verejným obstarávateľom vykonaná bez zbytočného odkladu aj v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania formou zverejnenia korigenda predmetného oznámenia.  

 

4e) 

Predpokladáme správne, že požiadavka na predloženie súhlasu príslušného zodpovedného pracovníka so 

spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov je len odporúčacia a nebude mať vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti?  

 

Odpoveď k 4e) 

Súhlas so spracovaním osobných údajov príslušný zodpovedný pracovník predkladá iba v prípadoch 

predpokladaných v zákone č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších, t.j. v prípadoch, 

kedy sú súčasťou ponuky dokumenty a iné listiny obsahujúce osobné údaje príslušného zodpovedného 

pracovníka. 

 

Otázka č. 5: 

Oddiel II, kap. II.2), bod II.2.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:  

Môže verejný obstarávateľ spresniť, či v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedená predpokladaná 

hodnota zákazky je vrátane alebo bez DPH?  

 

Odpoveď č. 5: 

Predpokladaná hodnota zákazky je v súlade s §5 ods. 1) ZVO uvedená bez DPH.  

 

Otázka č. 6: 

Oddiel III, kap. III.2), bod III.2.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 

V uvedenej časti oznámenia sa uvádza, že „Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona 

o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, 

poskytovať služby vypracovania projektových dokumentácií, ktoré sú predmetom tejto zákazky.  

Vysvetľujeme si správne, že v prípade, ak záujemca uvažuje so zabezpečením projekčných prác 

podzhotoviteľsky (projektant nebude členom združenia alebo skupiny dodávateľov), postupuje podľa § 28 ods. 

2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) predložením písomnej zmluvy a dokladom o oprávnení poskytovať služby 
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vypracovania projektových dokumentácií, ktoré sú predmetom tejto zákazky (napr. výpis z obchodného 

registra)? 

 

Odpoveď č. 6: 

„Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač 

preukázať dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, poskytovať služby vypracovania projektových 

dokumentácií, ktoré sú predmetom tejto zákazky“, čo znamená, že samotný uchádzač musí v súlade so ZVO 

spĺňať túto požiadavku. Dávame do pozornosti aj § 31 ZVO, kde v súlade s § 31 ods. 3 ZVO – člen skupiny 

preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods.1 písm. f) iba vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, 

ktorú má zabezpečiť. 

Inštitút podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní možno využiť v prípade, kedy záujemca/uchádzač 

síce spĺňa požadovanú podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (v rozsahu 

stanovenom verejným obstarávateľom pre príslušný predmet zákazky), avšak nemá dostatočné kapacity na 

preukázanie niektorej z podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V takom prípade 

môže využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Doklady, ktoré je 

potrebné v danom prípade predložiť vo vzťahu k tejto osobe presne definuje § 28 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

 

Otázka č. 7: 

Oddiel III, kap. III.2), bod III.2.2) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 

Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že v zmysle informácií uvedených v časti „K bodu (2)“ postačuje 

predložiť prosté (úradne neoverené) kópie výkazov ziskov a strát za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011 

a 2012)?  

 

Odpoveď č. 7: 

Áno, je postačujúce predložiť neoverené kópie výkazov ziskov a strát za posledné tri hospodárske roky (2010, 

2011 a 2012). 

 

Otázka č. 8: 

Zväzok 1, Časť 2B Ponukový list:  

Na konci Ponukového listu sa uvádza, že tento dokument podpisuje „osoba alebo osoby oprávnené na podpis 

v mene Uchádzača“, čo je ale v rozpore s bodmi 20.3.1., 20.3.2 a 20.3.3, kde verejný obstarávateľ požaduje 

podpis štatutárnym orgánom uchádzača. Vysvetľujeme si správne, že dokument „Ponukový list“ môže 

podpísať aj osoba oprávnená na podpis ponuky v mene Uchádzača na základe splnomocnenia?  

 

Odpoveď č. 8: 

Áno, „Ponukový list“ môže podpísať aj osoba oprávnená na podpis ponuky v mene uchádzača na základe 

splnomocnenia. 

 

Otázka č. 9: 

Zväzok 2, Časť 3, Časť 4, Časť 5, Časť 6, Časť 7, Časť 8: 

Vysvetľujeme si správne, že vzorové tlačivá Zábezpeky (bankovej záruky) na vykonanie prác, Zábezpeky 

(bankovej záruky) na zadržanie platby, Dohody o riešení sporov, Zábezpeky (bankovej záruky) na záručné 

opravy, Zábezpeky (bankovej záruky) na technologické zariadenia ČOV, Zábezpeky (bankovej záruky) na 

prevádzkové náklady nemajú byť súčasťou ponuky uchádzača?  

 

Odpoveď č. 9: 

Áno, uvedené vzorové tlačivá zábezpek nemajú byť súčasťou ponuky uchádzača. 

 

Otázka č. 10: 

Zväzok 1, Časť V., bod 20.3: 

V uvedenej časti súťažných podkladov sa uvádza, že časť ponuky označená slovom „Ostatné“ bude okrem 

iného obsahovať: „20.3.13 Predbežné technické riešenie podľa požiadaviek uvedených Zväzku 1, časť 5.“ 

Predbežné technické riešenie, ktoré bude súčasťou ponuky uchádzača, však zahŕňa aj časť 5.3 „Prevádzkové 

náklady“ (Formuláre I., Formulár II.01, Formulár II.02 a Formulár II.03.). Podľa § 39 ods. 6 ZVO „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 čast ponuky, 
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označenú slovom „Ostatné“ (...).“ Nakoľko jedným z kritérií na vyhodnotenie ponúk sú „Celkové prevádzkové 

náklady Diela“, záujemca považuje požiadavku verejného obstarávateľa dokladať výpočet prevádzkových 

nákladov do časti „Ostatné“ za rozpor s platným znením ZVO.  

Spresní verejný obstarávateľ obsah bodu 20.3.13 „Predbežné technické riešenie“ tak, aby nebolo v rozpore s 

§ 39 ods. 6 ZVO? 

 

Odpoveď č. 10: 

Odpoveď na túto otázku je zahrnutá v odpovedi na otázku č. 11 nižšie. 

 

Otázka č. 11: 

Zväzok 1, Časť V., bod 20.3 

V uvedenej časti súťažných podkladov sa uvádza, že časť ponuky označená slovom „Ostatné“ bude okrem 

iného obsahovať: „20.3.13 Predbežné technické riešenie podľa požiadaviek uvedených Zväzku 1, časť 5.“ 

Predbežné technické riešenie, ktoré bude súčasťou ponuky uchádzača, však zahŕňa aj časť 5.4 „Predbežný 

harmonogram prác.“ Podľa bodu 1. (Zväzok 1, Časť 5 – str. 67) „Uchádzač predloží predbežný harmonogram 

prác (HMG) v grafickej podobe vrátane finančného plnenia, so stručným popisom hlavných činností, 

postupnosťou a časovou nadväznosťou, ktorý bude prestavovať návrh uchádzača na vykonanie diela vrátane 

vyhotovenia požadovanej projektovej dokumentácie. Harmonogram musí rešpektovať časové a finančné 

míľniky uvedené v článku 8.3 Osobitných zmluvných podmienok.“ Nakoľko jedným z kritérií na vyhodnotenie 

ponúk je „Ponuková cena“, záujemca považuje požiadavku verejného obstarávateľa predkladať finančný 

harmonogram (rozdelenie ponukovej ceny v čase) vrátane finančných míľnikov do časti „Ostatné“ za rozpor 

s ustanovením § 39 ods. 6 ZVO.  

Spresní verejný obstarávateľ obsah bodu 20.3.13 „Predbežné technické riešenie“ tak, aby nebolo v rozpore s 

§ 39 ods. 6 ZVO? 

 

Odpoveď č. 11: 

Verejný obstarávateľ upravuje bod 20.3.13 pokynov pre záujemcov/uchádzačov nasledovne: 

 

20.3.13 Predbežné technické riešenie podľa požiadaviek uvedených Zväzku 1, časť 5, okrem časti 5.3 

„Prevádzkové náklady“. Uchádzač odovzdá časť 5.4 „Predbežný harmonogram prác“ bez 

uvedenia finančného plnenia. 

 

Verejný obstarávateľ zároveň dopĺňa bod 20.2 o nový bod 20.2.4 nasledovne: 

 

20.2.4 Predbežné technické riešenie podľa požiadaviek uvedených Zväzku 1, časť 5, iba časť 5.3 

„Prevádzkové náklady“. Uchádzač odovzdá časť 5.4 „Predbežný harmonogram prác“ vrátane 

uvedenia finančného plnenia. 

 

Otázka č. 12: 

Zväzok 3, Časť 7 Požiadavky objednávateľa, Doklady:  

V rámci aktivity A záujemca v predmetnej časti súťažných podkladov identifikoval rozhodnutia (stavebné 

povolenia), ktoré sú po dobe platnosti (stavba nezačala do 2 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia). 

Požiadal verejný obstarávateľ o ich predĺženie alebo je potrebné zo strany budúceho zhotoviteľa absolvovať 

nový povoľovací proces pre Aktivitu A?  

 

Odpoveď č. 12: 

Predmetné stavebné povolenia boli predĺžené, v súčasnosti všetky stavebné povolenia sú platné. 

 

Otázka č. 13: 

Zväzok 3, Časť 1 Požiadavky objednávateľa, Všeobecné informácie a požiadavky 

V bode 5.7 „Projektová dokumentácia“ vyššie uvedenej časti súťažných podkladov je pri Aktivite A uvedená 

požiadavka na obsah PD podľa Prílohy č. 4 (DRS) UNIKA, čo je autorský dozor. Pri Aktivite B je zasa uvedená 

požiadavka na obsah PD podľa Prílohy č. 3 (DSP) a Prílohy č. 4 (DRS) Sadzobníka pre navrhovanie 

ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.  

Vysvetľujeme si správne, že ide o preklep a správne mala by byť pri Aktivite A uvedená Príloha č. 3 a pri 

Aktivite B Príloha č. 2 a č. 3?  
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Odpoveď č. 13: 

Áno, ide o preklep, správne má byť pri Aktivite A uvedená Príloha č. 3 (DRS) a pri Aktivite B Príloha č. 2 

(DSP) a č. 3 (DRS). 

 

Otázka č. 14: 

Zväzok 2, Osobitné zmluvné podmienky, Podčlánok 14.7 Platby 

Môže verejný obstarávateľ dať do súladu v podčlánku písm. b) a c) uvedenú splatnosť so zákonom č. 9/2013 

Z. z., ktorý hovorí o najdlhšej možnej lehote splatnosti faktúr 30 dní?  

 

Odpoveď č. 14: 

Lehota splatnosti faktúr 90 dní bola stanovená verejným obstarávateľom so zreteľom na postup úhrady žiadostí 

o platbu, na základe ktorých prebieha financovanie projektov (aj tohto projektu) spolufinancovaných 

z prostriedkov Kohézneho fondu a Štátneho rozpočtu SR. Tieto postupy sú zakotvené v platnej a účinnej 

Zmluve o poskytnutí NFP, ktorú má podpísanú verejný obstarávateľ (Prijímateľ pomoci) s Ministerstvom 

životného prostredia SR (Poskytovateľ pomoci). Vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstarávateľ plánuje 

realizovať platby spôsobom predfinancovania, nie je možné z jeho strany zabezpečiť realizáciu platieb 

v termíne kratšom než je uvedený v zmluve.  

Verejný obstarávateľ si ďalej dovoľuje upozorniť uchádzača, že citovaná novela obchodného zákonníka 

ustanovuje povinnosť dodržania max. 30, resp. 60 dňovej lehoty splatnosti faktúr iba pri, cit. „dodaní tovaru 

alebo poskytnutí služby“ a nie pri uskutočnení stavebných prác.  

Verejný obstarávateľ lehotu splatnosti faktúr vzhľadom na vyššie uvedené odôvodnenie nemení.  

 

Otázka č. 15 

Na stránkach, kde nás odkazujete na prípadné vysvetlenie v rámci daného tendru sa nachádzajú súbory 

„Word“. Týkajú sa všetky súbory uchádzača? Na portály sú zverejnené opäť formuláre (stavený dozor) majú 

byť taktiež súčasťou ponuky? Žiadame Vás v rámci vysvetľovania o vymedzenie, ktoré podklady, informácie 

majú byť súčasťou ponuky uchádzača. 

 

Odpoveď č. 15: 

Verejný obstarávateľ upravil svoju webovú stránku a v záložke „ČOV Sever“ vytvoril samostatnú záložku pre 

predmetnú verejnú súťaž pod názvom „ČOV Sever práce“. 

 

Otázka č. 16: 

V zmysle oznámenia o vyhlásení VO, bod III.2.3) obstarávateľ vyžaduje predložiť najmenej 1 zákazku 

výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych splaškových alebo jednotných stokových sietí so zmluvnou cenou 

min. 20 mil. € bez DPH.  

V prípade, že uchádzač realizoval zákazku ako člen združenia v hodnote, ktorá nespĺňa min. zmluvnú cenu 20 

mil. € bez DPH a na splnenie podmienky využije technické kapacity inej osoby (konkrétne iného člena 

združenia), napr. prostredníctvom Zmluvy o budúcej zmluve a spolu týmto spôsobom preukážu splnenie min. 

zmluvnej ceny 20 mil. € bez DPH, bude verejný obstarávateľ považovať túto podmienku účasti za splnenú? 

 

Odpoveď č. 16: 

Každý uchádzač je s poukazom na § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený na preukázanie 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu 

na ich právny vzťah. Podľa § 31 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní môže skupina dodávateľov využiť 

technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

Otázka č. 17: 

V zmysle oznámenia o vyhlásení VO, bod III.2.3) obstarávateľ vyžaduje predložiť najmenej 1 zákazku ČOV 

so zmluvnou cenou min. 10 mil. € bez DPH alebo s projektovou kapacitou tejto ČOV min. 30 000 EO.  

 

Pochopili sme správne, že pre splnenie podmienky účasti postačuje splniť len jednu z týchto podmienok? To 

znamená, buď predložiť zákazku v hodnote 10 mil. € bez DPH alebo zákazku s projektovou kapacitou tejto 

ČOV min. 30 000 EO? 

 

Odpoveď č. 17: 
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Áno, pre splnenie danej podmienky účasti je postačujúce splniť jednu z uvedených podmienok (viď aj odpoveď 

na otázku č. 2e)). 

 

Otázka č. 18: 

V súťažných podkladoch vo Zväzku I, Časť 1, bod III. Zábezpeka, odsek. 15.1 – verejný obstarávateľ stanovil 

výšku zábezpeky ponúk na 300 000 Eur. Podľa bodu 15.3.2 umožňuje verejný obstarávateľ predloženie 

požadovanej zábezpeky formou záručnej listiny. V zahraničí je bežnou rutinou, že verejný obstarávateľ 

akceptuje bankové záruky poisťovňou. 

Uzná obstarávateľ záručnú listinu poskytujúcu uchádzačovi renomovanou nebankovou finančnou inštitúciou, 

dlhodobo úspešne pôsobiacou na slovenskom finančnom trhu, konkrétne poisťovňou? 

 

Odpoveď č. 18: 

Vystavenie záručnej listiny (bankovej záruky) podlieha ustanoveniam §313 až § 322 Obchodného zákonníka, 

podľa ktorých bankovú zábezpeku môže vystaviť iba banka a nie nebanková finančná inštitúcia. 

 

Otázka č. 19: 

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania bod III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť verejný 

obstarávateľ požaduje podľa § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o výške 

úverového limitu v objeme min. 10 mil. EUR alebo ekvivalent v inej mene z dôvodu plynulého plnenia 

predmetu zákazky.  

Vysvetľujeme si správne, že verejný obstarávateľ požaduje predložiť do verejnej súťaže nezáväzný úverový 

prísľub? 

 

Odpoveď č. 19: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť do verejnej súťaže doklad, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač má 

úverový limit v objeme min. 10 mil. EUR, alebo že mu banka poskytne úver v objeme min. 10 mil. EUR. 

Takýmto dokladom môže byť aj nezáväzný úverový prísľub. 

 

Otázka č. 20:  

V návrhu súťažných podkladov, Zväzok 2, Časť 1 – Zmluva o dielo, bod 2 verejný obstarávateľ uvádza 

dokumenty „(a) – (j)“, ktoré majú byť súčasťou Zmluvy o dielo. Žiadame verejného obstarávateľa, aby presne 

určil, ktoré doklady a v akej forme má uchádzač predložiť v ponuke. Uchádzač je toho názoru, že prílohy „(g), 

(h)“ nie je potrebné predkladať v ponuke, nakoľko sú súčasťou súťažných podkladov.  

Vyhovie verejný obstarávateľ uchádzačovi? Vysvetľujeme si správne, že bol „(g)“ Požiadavky Objednávateľa 

a bod „(h)“ Výkresy, predloží víťazný uchádzač až pri podpise Zmluvy o dielo?  

 

Odpoveď č. 20: 

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že bod (g) Požiadavky Objednávateľa a bod (h) Výkresy uchádzač 

nepredkladá vo svojej ponuke. Uchádzač v ponuke predkladá len tie časti, ktoré sú stanovené v bode 20.2 

a 20.3 pokynov pre záujemcov/uchádzačov. 

 

Otázka č. 21:  

Podľa návrhu súťažných podkladov, Zväzok 2, Časť 1 Zmluva o dielo, bod 2 uchádzač je povinný predložiť 

Zmluvu o dielo, ktorej prílohou má byť doklad „(a)“ Zmluva o dielo. Uchádzač sa domnieva, že ide o preklep 

a žiada uvedený dokument vyškrtnúť. 

Vyhovie verejný obstarávateľ uchádzačov? Vysvetľujeme si správne, že verejný obstarávateľ vyškrtne Zmluvu 

o dielo zo zoznamu príloh?  

Odpoveď č. 21: 

 

Verejný obstarávateľ zvážil otázku uchádzača a za účelom jednoznačnosti zmenil názov časti 1 zväzku 2 

z pôvodného názvu „Zmluva o Dielo“ na „Formulár Zmluvy“ aby odstránil nejednoznačný výklad termínu 

„Zmluva o Dielo“.  

 

Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti upravil znenie úvodných ustanovení Formulára Zmluvy nasledovne: 

 

 pôvodné znenie: 
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Zmluva uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov  

Zhotovenie stavby: ČOV SEVER  

(ďalej tiež len „Zmluva o Dielo“ alebo „ZoD“) 

 nové znenie: 

Zmluva o Dielo (ďalej len „Zmluva“)  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov na zhotovenie Diela pod názvom 

ČOV SEVER  

(ďalej len „Dielo“) 

 

Ďalej, kvôli jednotnosti sa v celom texte Formulára Zmluvy používa iba termín „Zmluva“ namiesto „Zmluvy 

o Dielo“. S touto úpravou súvisia nasledovné zmeny: 

 

Úprava textu v bode 4 (v upravenej verzii bod 3, viď Doplnenie SP č. 6) Formulára Zmluvy: 

 pôvodné znenie: 

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo v dobe a spôsobom 

stanoveným Zmluvou o Dielo. 

 nové znenie: 

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami Zmluvy v dobe a spôsobom 

stanoveným Zmluvou. 

 

Úprava textu v bode 1 (v upravenej verzii bod 9, viď Doplnenie SP č. 6) Formulára Zmluvy: 

 pôvodné znenie: 

V Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných 

podmienkach, na ktoré táto Zmluva o Dielo odkazuje. 

 nové znenie: 

V Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných 

podmienkach. 

 

Úprava textu v bode 11 (v upravenej verzii bod 10, viď Doplnenie SP č. 6) Formulára Zmluvy: 

 pôvodné znenie: 

Zmluva o Dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva 

Zhotoviteľ.  

 nové znenie: 

Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.  

 

Úprava prvého riadku obsahu a názvu časti 1 zväzku 2 Obchodné podmienky: 

 pôvodné znenie: 

 ČASŤ 1 – ZMLUVA O DIELO 

 pôvodné znenie: 

 ČASŤ 1 – FORMULÁR ZMLUVY 

 

Úprava prvého odseku v časti 2 zväzku 2 Všeobecné zmluvné podmienky: 

 pôvodné znenie: 

Podmienky zmluvy o Dielo pozostávajú zo „Všeobecných zmluvných podmienok“, vrátane Prílohy 

„Dohoda o riešení sporov“ a z „Osobitných zmluvných podmienok“, ktoré predstavujú doplnky 

a dodatky k uvedeným Všeobecným zmluvným podmienkam. 

 nové znenie: 

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „Všeobecných zmluvných podmienok“, vrátane Prílohy 

„Dohoda o riešení sporov“ a z „Osobitných zmluvných podmienok“, ktoré predstavujú doplnky 

a dodatky k uvedeným Všeobecným zmluvným podmienkam.  

 

Úprava znenia podčlánku 1.1.4.1 časti 2 zväzku 2 Osobitné zmluvné podmienky: 

 pôvodné znenie: 
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„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená „Ponukovú cenu“ uvedenú v ponuke uchádzača tak ako 

je akceptovaná v Zmluve o Dielo. 

 nové znenie: 

„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená „Ponukovú cenu“ uvedenú v ponuke uchádzača tak ako 

je akceptovaná vo Formulári Zmluvy. 

 

Ďalšie zmeny v časti 1 zväzku 2 sú uvedené v Doplnení SP č. 6, kde sa nachádza aj kompletné platné znenie 

tejto časti Obchodných podmienok. 

 

Otázka č. 22:  

V súťažných podkladoch, Zväzok 1, Časť 4, uvádza verejný obstarávateľ formuláre, ktoré slúžia ako vzor. Ak 

je dodávateľom skupina uchádzačov (združenie), má uchádzač predložiť Formulár č. 1 uvedený v súťažných 

podkladoch Zväzok 1, Časť 4 za každého člena skupiny a zároveň za celé združenie, alebo iba za celé 

združenie?  

 

Odpoveď č. 22:  

Verejný obstarávateľ nestanovuje spôsob predkladania Formulárov, kvôli prehľadnosti však odporúča 

predložiť formuláre, ktoré sa týkajú jednotlivých členov skupiny samostatne pre každého člena skupiny. 

 

Otázka č. 23:  

Podľa súťažných podmienok bodu 20.2.3 požaduje verejný obstarávateľ predložiť podpísanú Zmluvu o dielo 

Zväzok 2, časť 1 (bez časti 2 Osobitné zmluvné podmienky a bez ostatných častí). Ktoré ostatné časti má 

verejný obstarávateľ na mysli? Časť 2 až časť 9?  

 

Odpoveď č. 23:  

Áno, uchádzač predkladá iba podpísanú Zmluvu o Dielo, teda časť 1 Obchodných podmienok, bez častí 2 až 

9. 

Pozn: v súlade s odpoveďou na otázku č. 21 a Doplnením SP č. 6 názov zväzku 2 časť 1 sa mení zo „Zmluvy 

o Dielo“ na „Formulár Zmluvy“. z uvedeného dôvodu sa mení tento názov aj v bodoch 20.2.3 a 20.3.9 pokynov 

pre záujemcov/uchádzačov. 

 

Otázka č. 24: 

V súťažných podkladoch Zväzok 1, časť 4, Formulár 4 – Referenčný list zákazky je uvedená požiadavka, či je 

projekt uskutočňovaný podľa zmluvných podmienok FIDIC. Požaduje verejný obstarávateľ, aby bol projekt 

realizovaný podľa zmluvných podmienok FIDIC, alebo má tento údaj len informatívny charakter?  

 

Odpoveď č. 24: 

Tento údaj má len informatívny charakter. 

 

Otázka č. 25:  

V súťažných podkladoch – Zväzok 5 Výkresy FINAL, časť Topoľčany – Jacovce, je zakreslená stoka A-G-3 

v pozdĺžnom reze aj vo vytyčovacom výkrese. Uchádzač túto stoku nenašiel vo zväzku 4 Cenová časť (excel 

– ČOV Sever – Vol 4A TO – 5.4.2013). Chápe uchádzač správne, že predmetná stoka A-G-3 pre časť 

Topoľčany – Jacovce nie je súčasťou diela? Ak je odpoveď záporná, a táto stoka je súčasťou diela, doplní 

verejný obstarávateľ túto stoku do výkazu výmer? 

 

Odpoveď č. 25:  

Kanalizačná stoka A-G-3 s dĺžkou 7,08 m je uvedená v Požiadavkách Objednávateľa ako aj vo Zväzku 5 

Výkresy FINAL, časť Topoľčany – Jacovce a teda je súčasťou Diela. Uchádzač je povinný zahrnúť náklady 

na realizáciu predmetnej stoky Ponukovej ceny. Verejný obstarávateľ doplnil stoku A-G-3 do „Zväzok 4 – 

Cenová časť“ súboru „ČOV Sever - VOL 4A TO.xls“, stavebný objekt „Jacovce“, nová položka č. 15, ostatné 

položky boli prečíslované. 

 

 

Otázka č. 26:  

Vo výkrese 1_Ulozenie_kan_pot je uvedené, že „definitívna obnova bude vykonaná ihneď po vybudovaní 

kanalizácie“. Zväzok 3, časť 2 Všeobecných požiadaviek na stavebné práce v odstavci 21.7. na str. 94 uvádza, 
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že u miestnych komunikácií dôjde k dočasnej obnove a po 6 mesiacoch ku končenej obnove. Určí verejný 

obstarávateľ vzhľadom k vplyvu na celkovú ponukovú cenu, ktorý technologický postup je platný?  

 

Odpoveď č. 26:  

Podľa poradia záväznosti dokumentov definovaného v podčlánku 1.5 Osobitných zmluvných podmienok 

platia ustanovenia Požiadaviek Objednávateľa (Zväzok 3), ktoré sú nadradené nad Výkresmi (Zväzok 5). 

Konkrétne požiadavky na dočasnú a trvalú obnovu komunikácií sa nachádzajú v Osobitných požiadavkách vo 

zväzku 3 časť 4. 

 

Otázka č. 27:  

V súťažných podkladoch, vo Zväzku 4-Cenová časť sa nachádza v súbore xls „ČOV Sever – Vol 4A TO“ na 

liste Bošany, stavebný objekt – Kanalizačná stoka B-A-1. V danej stoke sa v špecifikácii nenachádza časť 

„Zemné práce“. Podľa projektovej dokumentácie je zrejmé, že zemné práce sú súčasťou prác na tejto stoke 

a pravdepodobne ide len o chýbajúci riadok vo výkaze výmer. Ak je táto úvaha správna, doplní verejný 

obstarávateľ zemné práce v stoke B-A-1 do výkazu výmer, alebo oznámi, do ktorej časti VV máme zemné 

práce započítať?  

 

Odpoveď č. 27:  

Áno, súčasťou prác pri výstavbe predmetnej stoky B-A-1 v Bošanoch sú i zemné práce. Verejný obstarávateľ 

doplnil položku „Zemné práce“ do „Zväzok 4 – Cenová časť“ súboru „ČOV Sever – Vol 4A TO.xls“, stavebný 

objekt „Bošany“, stoka B-A-1.  

 

Otázka č. 28:  

V aktivite A, 03 región Bánovce nad Bebravou, 05 Horné Ozorovce vo „výkaze výmer“ chýba oddiel pre stoku 

ChG – 4. Namiesto toho je v dokumente stoka ChG 3-4, ktorá sa však nenachádza v žiadnom výkrese, ani 

v technickej správe. Chápe uchádzač správne, že sa jedná o chybu v označení stoky a stokou ChG 3-4 je 

myslená stoka ChG – 4 a takto ju má uchádzač vnímať?  

 

Odpoveď č. 28:  

Stoka CHG-3-4: Táto stoka je uvedená v Cenovej časti, avšak skutočne nie je uvedená v Požiadavkách 

Objednávateľa. Vo Výkresoch je táto stoka uvedená, ide o neoznačenú stoku na Situácii č.2, ktorá začína v 

šachte 56a a končí v šachte 56 s dĺžkou 49,0 m. Táto stoka teda je súčasťou Diela a treba ju oceniť podľa 

Cenovej časti. 

Stoka CHG-4: V cenovej časti predloženej verejným obstarávateľom omylom nebola zaradená stoka CHG-4 

s dĺžkou 123,18 m, ktorá je súčasťou Diela. Uchádzač je povinný zahrnúť náklady na jej realizáciu do 

Ponukovej ceny. Táto stoka bola doplnená do „Zväzok 4 – Cenová časť“ súboru „ČOV Sever – Vol 4A 

BnB.xls“, stavebný objekt Horné Ozorovce, nová položka č. 14, ostatné položky boli prečíslované. 

 

Doplnenie SP č. 1 

V súvislosti s vyššie uvedenými zmenami verejný obstarávateľ dopĺňa „Podrobnú tabuľku stôk podľa DRS“ 

v časti Požiadavky Objednávateľa, zväzok 3 časť 4, Aktivita A, región Bánovce nad Bebravou, kapitola 6 

„Kanalizácia Horné Ozorovce“ o stoku ChG-3-4 PP DN 300 s dĺžkou 49,0 m. Celková dĺžka kanalizačných 

stôk sa tým mení z 3 663,28 m na 3 712,28 m. 

 

Otázka č. 29:  

V súťažných podkladoch, v časti Topoľčany – Bošany, uchádzač nenašiel stoku B-A-3-1 v žiadnej zo situácií, 

ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Stoka B-A-3-1 je zaznačená v pozdĺžnom profile „25_C4-4.5_PP 

BOSANY, stoka B-A-3, B-A-3-1, B-F“, tiež v cenovej časti v súbore xls „ČOV Sever – Vol 4A TO – 5.4.2013“  

Je táto stoka súčasťou plnenia diela?  

Ak je odpoveď kladná, aktualizuje verejný obstarávateľ súťažné podklady?  

Ak je odpoveď záporná, opraví verejný obstarávateľ VV, vyjme stoku zo súpisu prác a aktualizuje súťažné 

podklady?  

 

Odpoveď č. 29:  

Stoka B-A-3-1 sa nenachádza v Požiadavkách Objednávateľa a nie je súčasťou Diela. Omylom sa nachádza v 

„PP 25_C4-4.5_PP BOSANY, stoka B-A-3,B-A-3-1,B-F“ a tiež v Cenovej časti. Verejný obstarávateľ 
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z uvedeného dôvodu odstránil stoku B-A-3-1 z Cenovej časti zo súboru „ČOV Sever – Vol 4A TO – 5.4.2013, 

stavebný objekt „Bošany“. 

 

Otázka č. 30:  

V súťažných podkladoch, v časti Topoľčany – Bošany, uchádzač nenašiel stoku B-A-5-1 v žiadnej zo situácií, 

ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Stoka B-A-5 je zaznačená v pozdĺžnom profile „29_C4-4.10_PP 

BOSANY, stoka L, B-A-5, B-A-5-1-1“, tiež v cenovej časti v súbore xls „ČOV Sever – Vol 4A TO – 

5.4.2013“. Je táto stoka súčasťou plnenia diela? Ak je odpoveď kladná aktualizuje verejný obstarávateľ 

súťažné podklady? Ak je odpoveď záporná, opraví verejný obstarávateľ VV, vyjme stoku zo súpisu prác 

a aktualizuje súťažné podklady?  

 

Odpoveď č. 30:  

Stoka B-A-5-1 s dĺžkou 120,15 m sa nachádza v Požiadavkách Objednávateľa a na situáciách 01_C4-

2_prehľadná situácia, 02_C4-3.0_koordinačná situácia kladu mapových listov, 16_C4-3.15_situácia 

BOŠANY, v pozdĺžnom profile 41_C4-4.23_PP, BOSANY, ODĽAHČOVACIA STOKA b-a-5-1 a je 

súčasťou Diela. V Cenovej časti v hárku Bošany sa nachádza táto stoka v položke 30 s označením „B-A-5-1-

1“ Odľahčovacia stoka B-A-5-1, kde v stĺpci „Označenie SO/PS/stoky“ došlo k preklepu. Správny názov 

položky má byť B-A-5-1. Verejný obstarávateľ opravil v stĺpci „B“ názov tejto stoky na B-A-5-1 (v opravenom 

súbore má táto stoka poradové číslo 29 z dôvodu odstránenie inej stoky B-A-3-1). 

 

Otázka č. 31:  

V objekte SO 24 Kanalizácia Dolné Ozorovce, región Bánovce nad Bebravou je v projektovej dokumentácii 

navrhnutá stoka ChG-5 v dĺžke 48,7 m. Vo zväzku IV – Cenová časť, región Bánovce nad Bebravou, objekt 

SO 24 Kanalizácia Dolné Ozorovce sa daná stoka nenachádza. Je kanalizačná stoka ChG-5 súčasťou predmetu 

zákazky? Ak áno, doplní verejný obstarávateľ stoku do cenovej časti?  

 

Odpoveď č. 31:  

Stoka CHG-5 s dĺžkou 48,70 m je uvedená v Požiadavkách Objednávateľa a je súčasťou Diela. Uchádzač je 

povinný zahrnúť náklady na jej realizáciu do Ponukovej ceny. Verejný obstarávateľ doplnil stoku „CHG-5“ 

do „Zväzok 4 – Cenová časť“ súboru „ČOV Sever - VOL 4A BnB.xls“, stavebný objekt „Dolné Ozorovce“, 

nová položka č. 3, ostatné položky boli prečíslované. 

 

Otázka č. 32:  

V projektovej dokumentácii v objekte SO 0107 Topoľčany chýba pozdĺžny profil kanalizačnej stoky T1. 

Doplní verejný obstarávateľ uchádzačom chýbajúci daný výkres pozdĺžneho profilu?  

 

Odpoveď č. 32:  

Verejný obstarávateľ dopĺňa chýbajúcu situáciu C1-3 a pozdĺžny profil C1-4 stoky T1.  

 

Doplnenie SP č. 2 

Verejný obstarávateľ dopĺňa Zväzok 5 „Výkresy“, Aktivita A Odvedenie odpadových vôd, Región Topoľčany, 

Mesto Topoľčany o výkresy „C1-3 Situacia“ a „C1-4 PP stoka T1“, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke 

verejného obstarávateľa v záložke Eurofondy/ČOV Sever/ČOV Sever práce. 

 

Otázka č. 33:  

Chceme sa informovať ktorá dĺžka v kanalizácii JACOVCE v stoke A-F je právna. Verejný obstarávateľ 

uvádza v súťažných podkladoch v osobitných požiadavkách Aktivite A odvedenie odpadových vôd regiónu 

Topoľčany dĺžku stoky A-F 78,65 m a v pozdĺžnom profile dĺžku 186,47 m. S ktorou z týchto dĺžok máme 

uvažovať?  

 

Odpoveď č. 33:  

Správna dĺžka stoky A-F v stavebnom objekte Jacovce, región Topoľčany, je 78,65 m. Táto dĺžka je uvedená 

aj v Požiadavkách Objednávateľa. V pozdĺžnom profile došlo k zámene názvov stôk A-F a A-F-1, ktorej dĺžka 

je 186,47 m. 

Otázka č. 34:  

Z poskytnutých súťažných podkladov na daný predmet zákazky nie je jasné, či súčasťou ponuky budú aj uličné 

vpuste na jednotlivých kanalizačných stokách. Sú uličné vpusty súčasťou ponuky?  
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Odpoveď č. 34:  

Uličné vpuste vrátane napojenia na príslušnú stoku sú predmetom zákazky iba na jednej stoke s názvom 

„Dažďová stoka A“, ktorá je uvedená v stavebnom objekte „SO 06.6 Preložka inžinierskych sietí“ v obci Pažiť, 

región Partizánske. Verejný obstarávateľ však chybne pomenoval v súbore „ČOV Sever – Vol 4A PE.xls“ vo 

Zväzku 4 – Cenová časť položku č. 13 pre uličné vpuste názvom „Kanalizačné odbočenia“. Verejný 

obstarávateľ opravil súbor „ ČOV Sever – Vol 4A PE.xls“ stavebný objekt Pažiť, názov položky č. 13 na „ 

Uličné vpuste“.  

 

Otázka č. 35:  

Súťažné podklady v časti V. Príprava ponúk, Obsah ponuky časť „Ostatné“ bod 20.3.13 Predbežné riešenie, 

v tejto časti uvádzate predloženie vyplnených formulárov, ktorých súčasťou je aj formulár č. 5.4 Predbežný 

harmonogram prác, ktorého súčasťou je aj finančný harmonogram prác, ktorý obsahuje cenu zákazky. Žiadame 

obstarávateľa o presné vyjadrenie, v akej časti obsahu, teda buď časti „Ostatné“ alebo „Kritériá“ ponuky má 

byť tento formulár (finančný harmonogram) predložený, nakoľko v časti „Ostatné“ nemá byť uvedená cena 

zákazky. 

 

Odpoveď č. 35:  

Viď odpoveď na otázku č. 11. 

 

Otázka č. 36:  

Môže uchádzač nahradiť formulár č. 4 Referenčný list zákazky vlastným referenčným listom potvrdeným 

objednávateľom, ktorý bude obsahovať všetky údaje požadované vo formulári č. 4?  

 

Odpoveď č. 36:  

Áno, môže. 

 

Otázka č. 37: 

Chápeme správne, že zodpovednú osobu za riadenie projektových prác (projektant) môže uchádzač 

zazmluvniť cez zmluvu o budúcej zmluve? Žiadame o odpoveď áno, alebo nie: 

 

Odpoveď č. 37:  

Áno môže, v tom prípade uchádzač postupuje podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Otázka č. 38:  

V celkovej rekapitulácii (Zväzok 4 Cenová časť FINAL) chýba stoka A-G-3 z obce Jacovce z regiónu 

Topoľčany o dĺžke 7,08 m. Doplní túto stoku verejný obstarávateľ do celkovej rekapitulácie alebo si uchádzač 

zahrnie náklady tejto stoky do ostatných položiek? 

 

Odpoveď č. 38:  

Kanalizačná stoka A-G-3 s dĺžkou 7,08 m uvedená v Požiadavkách Objednávateľa ako aj vo Zväzku 5 Výkresy 

FINAL, časť Topoľčany – Jacovce a teda je súčasťou Diela. Uchádzač je povinný zahrnúť náklady na 

realizáciu predmetnej stoky Ponukovej ceny. Verejný obstarávateľ doplnil stoku A-G-3 do „Zväzok 4 – 

Cenová časť“ súboru „ČOV Sever - VOL 4A TO.xls“, stavebný objekt „Jacovce“, nová položka č. 15, ostatné 

položky boli prečíslované. 

 

Viď aj odpoveď na otázku č. 25. 

 

Otázka č. 39:  

V celkovej rekapitulácii (Zväzok 4 Cenová časť FINAL) chýba stoka S-C6-2a z obce Solčany z regiónu 

Topoľčany o dĺžke 30,11 m. Doplní túto stoku verejný obstarávateľ do celkovej rekapitulácie alebo si uchádzač 

zahrnie náklady tejto stoky do ostatných položiek? 

 

 

Odpoveď č. 39:  

Stoka S-C6-2a SO Kanalizácia Solčany s dĺžkou 30,11 m, región Topoľčany, je uvedená v riadku č. 5 

stavebného objektu „Solčany“ vo Zväzku 4 – Cenová časť, v súbore „ČOV Sever – Vol 4A TO. Xls“. 
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Otázka č. 40: 

V prípade, že uchádzač má k dispozícii iba ku dňu predloženia ponuky, audítorskú účtovnú závierku za r. 2012 

ak k nej predloží čestné vyhlásenie o obrate za r. 2012, budú tieto doklady postačovať na preukázanie splnenia 

podmienok účasti v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní za rok 2012?  

 

Odpoveď č. 40:  

Uchádzač v tomto prípade musí predložiť aj relevantný doklad podľa zákona č. 563/2009 o správe daní 

v platnom znení, z ktorého bude zrejmé, že k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk uchádzač nemusel 

predložiť daňové priznanie za rok 2012. Ak ide o uchádzača so sídlom mimo územia SR, postupuje obdobným 

spôsobom podľa pravidiel a platnej legislatívy v krajine jeho sídla. 

 

Otázka č. 41:  

V ZoD bod 3 (Predmet zmluvy) sa uvádza. „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví dielo a odstráni akékoľvek 

jeho vady v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.“ 

Upozorňujeme, keďže v prípade tejto zákazky sa proces VO a proces uzatvárania zmluvy neriadi 

ustanoveniami FIDIC (z FIDICU sa použijú iba Všeobecné zmluvné podmienky ako prílohy ZoD), nie je 

možné použiť Vzor zmluvy podľa FIDIC. Podľa SP sa proces VO riadi zákonom o VO, proces uzatvorenia 

zmluvy ObZ a ZoD musí mať náležitosti podľa ObZ (§ 536 a nasl.) platného na území SR.  

Upozorňujeme, že priložený Vzor ZoD je zmätočný (nemá náležitosti ani podľa FIDIC ani podľa ObZ), nie je 

z neho zrejmé aké dielo ani v akom rozsahu má byť zhotovené. Podľa § 269 a § 536 ods. 1 Obchodného 

zákonníka určenie predmetu diela je podstatnou náležitosťou Zmluvy o dielo a podľa cit. Ustanovení zákona 

ZoD musí obsahovať dostatočné určenie predmetu diela (a cenu), inak Zmluva o dielo podľa zákona nie je 

platne uzavretá. Vzor ZoD je taktiež v rozpore s § 34 ods. 10 zák., podľa ktorého „Časť obsahu zmluvy možno 

určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky. Ďalej obstarávateľ uvedie, ktoré časti súťažných 

podkladov musia byť súčasťou zmluvy.“ 

 Mohol by obstarávateľ odstrániť tento nedostatok zmluvy a do bodu 3 (Predmet diela) doplniť určenie 

predmetu diela, t.j. názov diela, rozsah diela, podrobnú špecifikáciu diela, ako aj odkazy na 

dokumenty, v ktorých je uvedená podrobná špecifikácia diela ...), ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť zmluvy, t.j. prílohy (Požiadavky objednávateľa, Výkresy poskytnuté objednávateľom, 

Predbežné technické riešenie vypracované zhotoviteľom, projektová dokumentácia dodaná 

zhotoviteľom..)?  

 

Odpoveď č. 41:  

Verejný obstarávateľ v súvislosti s predloženou otázkou dopĺňa do časti 1 zväzku 2 bod 1. s nasledovným 

znením: 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie Diela pod názvom „ČOV Sever“ v rozsahu podrobne 

špecifikovanom v Požiadavkách Objednávateľa a Výkresoch vypracovaných a poskytnutých 

Objednávateľom, v súlade s Predbežným technickým riešením a ostatnou dokumentáciou 

vypracovanou Zhotoviteľom podľa požiadaviek Zmluvy.  

 

Ďalšie zmeny v časti 1 zväzku 2, vrátane príloh Zmluvy sú uvedené v Doplnení SP č. 6, kde sa nachádza aj 

kompletné platné znenie tejto časti Obchodných podmienok. 

 

Otázka č. 42: 

V ZoD bod 11 (Záverečné ustanovenia) sa uvádza: „Neoddeliteľnou súčasťou ZoD je vysvetlenie súťažných 

podkladov.“ Upozorňujeme, že uvedené ustanovenie je v rozpore s § 34 ods. 10 zák., podľa ktorého je 

obstarávateľ povinný jednak určiť, ktoré časti SP musia byť súčasťou zmluvy; ďalej všetky podmienky súťaže 

a poskytnuté dokumenty, vrátane poskytnutých vysvetlení alebo doplnení SP, je obstarávateľ povinný 

zapracovať do Vzoru zmluvy. Ďalej upozorňujeme, že v zozname príloh v bode 11 zmluvy chýbajú 

rozhodujúce dokumenty poskytnuté obstarávateľom ako súčasť SP.  

 Mohol by obstarávateľ vylúčiť zmätočný dokument „vysvetlenie súťažných podkladov“ z bodu 11 

zmluvy a poskytnuté vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov zapracovať do textu vzoru zmluvy 

a jej príloh poskytnutých obstarávateľom?  

 Ďalej doplniť do bodu 11 zmluvy do zoznamu príloh všetky dokumenty uvedené v SP, to zn.: Požiadavky 

objednávateľa, Výkresy poskytnuté objednávateľom, Predbežné technické riešenie zhotoviteľa, 
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Projektová dokumentácia dodaná zhotoviteľom, Rozpočet – ocenený výkaz výmer, HMG prác, Príloha 

k ponuke, Osobitné zmluvné podmienky, Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC ...? 

 

Odpoveď č. 42:  

Verejný obstarávateľ počas vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov zapracováva jednotlivé doplnenia 

do súťažných podkladov formou „Doplnení súťažných podkladov“, ktoré sú jasne identifikovateľné, sú 

očíslované a pred uzavretím Zmluvy so Zhotoviteľom budú zapracované do samotnej Zmluvy, viď napr. 

doplnenia súťažných podkladov uvedené aj v tomto dokumente.  

 

Pokiaľ sa na základe otázok uchádzačov upravujú napr. Požiadavky Objednávateľa, tieto úpravy/doplnenia 

budú zapracované do definitívnej verzie Požiadaviek Objednávateľa, ktorá bude súčasťou Zmluvy. Pokiaľ sa 

počas súťaže vykonajú zmeny v Cenovej časti, Zmluva so Zhotoviteľom bude obsahovať tieto zmeny 

v Cenovej časti. Pokiaľ sa dopĺňajú Výkresy, tieto dodatočné výkresy budú priložené k ostatným/pôvodným 

výkresom súťažných podkladov.  

 

Inými slovami, každá zmena/úprava alebo doplnenie súťažných podkladov (tzn. textovej, výkresovej alebo 

cenovej časti) bude zapracovaná do definitívneho znenia Zmluvy, ktoré bude pripravovať objednávateľ.  

 

Kvôli umožneniu kontroly a za účelom kompletnosti budú vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov 

priložené k Zmluve aj vo forme samostatnej prílohy. Verejný obstarávateľ na základe zváženia otázky 

uchádzača zaradil Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov do zoznamu príloh Zmluvy (namiesto 

zaradenia v samostatnom bode 11.).  

 

Zoznam príloh bol ďalej v súvislosti s otázkou č. 43 záujemcov (viď nižšie) rozšírený o podrobnú špecifikáciu 

všetkých príloh a zaradený na koniec Formulára Zmluvy ako bod 11. nasledovne: 

11. Prílohami Zmluvy sú nasledovné dokumenty: 
 

(a) tento Formulár Zmluvy 

(b) Návrh na plnenie kritéria a Ponukový list 

(c) Príloha k ponuke 

(d) Osobitné zmluvné podmienky 

(d1) Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov 

(e) Všeobecné zmluvné podmienky 

(e1) Vzorové tlačivo Dohody o riešení sporov 

(f) Požiadavky Objednávateľa 

(f1) Časť 1  Všeobecné informácie  

(f2) Časť 2  Všeobecné požiadavky: Stavebné práce 

(f3) Časť 3  Všeobecné požiadavky: Strojnotechnologické a elektrotechnické práce 

(f4)  Časť 4  Osobitné požiadavky 

(f5)  Časť 5  Skúšky 

(f6)  Časť 6  Inžiniersko-geologický prieskum 

(f7)  Časť 7  Doklady 

(g) Výkresy 

(h) Predbežné technické riešenie 

(h1) Technické správy a výkresy 

(h2) Technologický návrh ČOV 

(h3) Prevádzkové náklady 

(h4) Predbežný harmonogram prác 

(i) Cenová časť 

(i1) Preambula 

(i2) Formulár platieb 

(j) Zábezpeky 

(j1) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na vykonanie prác 

(j2) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na zadržané platby 

(j2) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na záručné opravy 

(k) Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 

Vysvetlenie: 
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 Dokumenty (b), (h) a (i2) sa k Zmluve prikladajú tak ako boli akceptované Objednávateľom na 

základe ponuky Zhotoviteľa, 

 Ostatné dokumenty sa prikladajú k Zmluve tak ako boli predložené Objednávateľom v súťažných 

podkladoch, vrátane zapracovania zmien a úprav vyplývajúcich z vysvetlení a doplnení súťažných 

podkladov, 

 Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov sa k Zmluve prikladá v celosti tak, ako bolo 

predložené uchádzačom počas verejnej súťaže. 

 

Ďalšie zmeny v časti 1 zväzku 2 sú uvedené v Doplnení SP č. 6, kde sa nachádza aj kompletné platné znenie 

tejto časti Obchodných podmienok. 

 

Otázka č. 43:  

V ZoD bod 2 sa uvádza: „Nasledovné dokumenty tvoria súčasť zmluvy a majú poradie záväznosti uvedené 

v zostupnom poradí:  

a) Zmluva o dielo, zv. 2 

b) Návrh na plnenie kritéria a Ponukový list, zv. 1 

c) Zábezpeky, zv. 2 

d) Príloha k ponuke, zv. 2 

e) Osobitné zmluvné podmienky, zv. 2 

f) Všeobecné zmluvné podmienky, zv. 2 

g) Požiadavky objednávateľa, zv. 3 

h) Výkresy, zv. 5 

i) Predbežné technické riešenie, zv. 1 

j) Cenová časť, zv. 4“ 

 

Upozorňujeme, že uvedené ustanovenie je zmätočné, nakoľko jednak nie je zrejmé prečo má byť zmluva 

o dielo prílohou zmluvy o dielo; ďalej nie je zrejmé čo sa v tomto bode malo dohodnúť, či zoznam príloh, 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy alebo poradie záväznosti dokumentov, tvoriacich zmluvu, vrátane 

príloh, rovnako nie je zrejmé aký má vzťah k bodu 11 zmluvy.  

Ďalej upozorňujeme, že uvedené ustanovenie je nejednoznačné, nakoľko z neho nie je zrejmé, aké dokumenty 

(časť č. ... názov ...) v akom rozsahu majú byť priložené ku zmluve, t.j. či majú byť ku zmluve priložené 

dokumenty vypracované obstarávateľom a uvedené v SP alebo dokumenty vypracované zhotoviteľom.  

 

Zároveň upozorňujeme, že toto ustanovenie, resp. zoznam dokumentov len sám o sebe je neplatný, a to jednak 

z vyššie uvedených dôvodov a tiež preto, že toto ustanovenie nemá náležitosti podľa ObZ (napr. § 273) , 

nakoľko uvedené dokumenty v prvom rade neboli dohodnuté v zmluve (chýba prejav vôle) a taktiež nie je 

uvedená ani odvolávka na tieto dokumenty priložené ku zmluve. 

 Mohol by obstarávateľ vysvetliť, čo je účelom tohto ustanovenia, a to či dohodnúť zoznam príloh 

zmluvy alebo dohodnúť poradie záväznosti, nakoľko za týmto účelom nie je možné uviesť ten istý 

zoznam dokumentov na dva rozdielne účely a ďalej rozdeliť text uvedený v tomto bode na dva 

samostatné body a samostatne upraviť prílohy zmluvy a samostatne poradie záväznosti priložených 

dokumentov (napr. bod 2 Poradie dokumentov a bod 11 Zoznam príloh)?  

 Mohol by obstarávateľ vysvetliť, v ktorých prípadoch príloh má byť priložený ku zmluve dokument, 

spracovaný obstarávateľom, uvedený v SP a v akom rozsahu, a v ktorých prípadoch dokument 

vypracovaný zhotoviteľom, a jednoznačne to uviesť vo vzore zmluvy?  

 Mohol by obstarávateľ vysvetliť, kde v zmluve boli dohodnuté (prejav vôle) tieto dokumenty, 

konkrétne v ktorých článkoch a bodoch, kde bol dohodnutý ich účel, ako aj odvolávky na tieto 

dokumenty, resp. ak neboli, v zmysle zákona zapracovať ich do príslušných článkov a ustanovení 

vzoru zmluvy?  

 

Odpoveď č. 43:  

Verejný obstarávateľ zvážil návrh záujemcu o rozdelenie príloh zmluvy od zoznamu poradia záväznosti 

dokumentov a vytvoril podrobný zoznam príloh Zmluvy (uvedený vyššie v odpovedi č. 42), ktorý zaradil do 

bodu 11. upraveného Formulára Zmluvy. Na konci zoznamu príloh je vysvetlenie, ktoré prílohy Zmluvy 

spracováva Objednávateľ a ktoré Zhotoviteľ.  
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Čo sa týka poradia záväznosti dokumentov, verejný obstarávateľ zaradil tento zoznam priamo do podčlánku 

1.5 Osobitných zmluvných podmienok, ktorého znenie upravuje nasledovne: 

 

 pôvodné znenie: 

Podčlánok  

1.5 

 

Poradie záväznosti 

dokumentov 

Odstráňte zoznam dokumentov od (a) po (h) a nahraďte nasledujúcim 

textom: 

Poradie záväznosti je také, ako je uvedené v Zmluve o Dielo. 

 

 nové znenie: 

Podčlánok  

1.5 

 

 

Poradie záväznosti 

dokumentov 

Odstráňte zoznam dokumentov od (a) po (h) a nahraďte nasledujúcim 

zoznamom dokumentov: 

 

(a) Formulár Zmluvy 

(b) Návrh na plnenie kritéria a Ponukový list 

(c) Príloha k ponuke 

(d) Osobitné zmluvné podmienky 

(e) Všeobecné zmluvné podmienky 

(f) Požiadavky Objednávateľa 

(g) Výkresy 

(h) Predbežné technické riešenie 

(i) Cenová časť 

(j) Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 

 

Dodatky budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokumenty, ktoré 

upravujú. 

 

Ďalšie zmeny v časti 1 zväzku 2 sú uvedené v Doplnení SP č. 6, kde sa nachádza kompletné platné znenie tejto 

časti Obchodných podmienok. 

 

Otázka č. 44:  

Podľa ZoD, bod 9 „Zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia.“ Podľa bodu podľa SP, 

zv. 1, bod 4, zákazka bude financovaná z Kohézneho fondu. Podľa Oznámenia, bod III.1.4 bude 

s poskytovateľom za týmto účelom uzatvorená Zmluva o NFP.  

 

 Mohol by obstarávateľ vysvetliť kedy bude mať odsúhlasený výsledok VO riadiacim orgánom a kedy 

bude uzatvorená Zmluvy o NFP s poskytovateľom, ako aj kedy bude objednávateľ schopný začať 

uhrádzať faktúry za vykonané práce?  

 V prípade, že Zmluva o NFP ešte nebola uzatvorená a obstarávateľ nemá zmluvne zabezpečené 

finančné prostriedky na realizáciu zákazky, doplniť do ZoD do bodu 9 nasledujúci text: „a po 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom.“ ?  

 

Odpoveď č. 44:  

Verejný obstarávateľ disponuje v súčasnosti s platnou a účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP č. 133/1.2 

MP/2012, to znamená, že faktúry Zhotoviteľa môžu byť uhrádzané po nadobudnutí účinnosti Zmluvy uzavretej 

so Zhotoviteľom. 

 

Otázka č. 45: 

V ZoD, bod 5 sa uvádza: „Ak je zhotoviteľom združenie, v prípade zmeny alebo doplnenia Zmluvy o združení, 

zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi fotokópiu dodatku Zmluvy o združení...“ 

 Mohol by obstarávateľ vysvetliť za akým účelom je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi 

fotokópiu dodatku Zmluvy o združení?  

 Keďže objednávateľ nie je zmluvnou stranou Zmluvy o združení, ako budú strany postupovať 

v prípade, že predmetom dodatku budú skutočnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, resp. 

mohol by obstarávateľ toto ustanovenie vylúčiť zo zmluvy o dielo?  

 

Odpoveď č. 45:  
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Verejný obstarávateľ má za to, že predmetné ustanovenie nie je v rozpore so žiadnym právnym predpisom 

platným v Slovenskej republike. Účelom uvedeného ustanovenia je potvrdenie a deklarácia právneho stavu 

medzi zmluvnými stranami na strane Zhotoviteľa. 

V zmysle bodu III.1.3 Oznámenia o vyhlásení VO požaduje verejný obstarávateľ v prípade prijatia ponuky 

skupiny dodávateľov, aby skupina pred podpisom zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému 

obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky 

voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ je preto oprávnený, 

resp. je jeho povinnosťou stanovenú podmienku skontrolovať. Uvedené sa vzťahuje aj na prípadné dodatky 

k takejto zmluve, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o združení (verejný obstarávateľ má právo 

skontrolovať, či nedošlo napr. k zmene skutočností, ktoré sú pre plnenie zákazky podstatné, napr. spôsob 

ručenia za záväzky voči objednávateľovi.) 

V prípadoch ustanovení, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, môže združenie postupovať v súlade §17 

obchodného zákonníka a zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť ich utajenie. 

 

Otázka č. 46:  

Podľa SP, zv. 2 časť 2 boli poskytnuté Osobitné zmluvné podmienky (ďalej len „OZP“), vypracované 

obstarávateľom. Podľa zv. 1, časť 1, bod 20 sa OZP ani nepožadujú predložiť v ponuke uchádzača.  

 Mohol by obstarávateľ vysvetliť či môže uchádzač upravovať Osobitné zmluvné podmienky alebo 

predložiť návrh na ich zmenu a akou formou?  

 

Odpoveď č. 46:  

Osobitné zmluvné podmienky vypracované verejným obstarávateľom sú pre všetky strany záväzné. Uchádzač 

mohol navrhnúť úpravy/zmeny v Osobitných zmluvných podmienkach prostredníctvom predkladania žiadostí 

o vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov. 

 

Otázka č. 47:  

V SP, zv. 2, časť 2 Osobitných zmluvných podmienok, bod 1.1.1.5 sa uvádza: „Požiadavky objednávateľa 

zahŕňajú Zväzok 3 a všetky ostatné dokumenty zmluvy...“  

Upozorňujeme, že uvedené ustanovenie je v rozpore so zákonom, obstarávateľ nemôže v zmluve odkazovať 

na SP alebo uvádzať odkazy na zväzky SP bez bližšieho určenia alebo ostatné dokumenty SP len všeobecne, 

t.j. bez uvedenia názvov dokumentov, pričom niektoré dokonca nie sú ani prílohou zmluvy. Podľa § 34 ods. 1 

zák. je obstarávateľ povinný určiť predmet zákazky jednoznačne. Podľa § 34 od. 10 zákona časť obsahu 

zmluvy možno určiť odkazom na VOP. Ďalej obstarávateľ uvedie, ktoré časti SP musia byť súčasťou zmluvy 

...“ Obdobne to platí aj pre ostatné prílohy zmluvy. 

 Mohol by obstarávateľ presne uviesť názov všetkých dokumentov, ktoré má na mysli, priložiť ich ku 

zmluve, aby predmet plnenia bol určený jednoznačne a opraviť v tomto zmysle bod 1.1.1.5 OZM; 

obdobne opraviť aj všetky všeobecné odkazy na zväzky SP uvedené v OZP?  

 

Odpoveď č. 47:  

Verejný obstarávateľ sa stotožnil s názorom záujemcu a upravuje znenie textu podčlánku 1.1.1.5 Osobitných 

zmluvných podmienok nasledovne: 

 pôvodné znenie: 

Požiadavky Objednávateľa zahŕňajú Zväzok 3 a všetky ostatné dokumenty Zmluvy, ktoré špecifikujú 

Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke a definujú osobitné požiadavky Objednávateľa na prípravu, 

realizáciu, kontrolu a prevzatie prác. 

 nové znenie: 

Požiadavky Objednávateľa zahŕňajú Zväzok 3 súťažných podkladov, ktoré sú zaradené do Zmluvy ako 

príloha (f) a špecifikujú Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke a definujú osobitné požiadavky 

Objednávateľa na prípravu, realizáciu, kontrolu a prevzatie prác. 

Otázka č. 48:  

Podľa SP, zv. 2 časť 2, Osobitné zmluvné podmienky, bod 14.7 „Splatnosť čiastkových faktúr a konečnej 

faktúry je 90 dní.“ 

Upozorňujeme, že uvedené ustanovenie je v rozpore s poslednou novelou Obchodného zákonníka ( § 340b), 

podľa ktorej lehota splatnosti faktúr je 30 dní a vo výnimočných prípadoch uvedené v zákone najviac 60 dní 

od doručenia faktúry.  
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Podľa § 369d ObZ v prípade, že obstarávateľ uvedie lehoty v rozpore so zákonom, bude takého dojednanie zo 

zákona neplatné a bude platiť zákonná lehota splatnosti faktúr uvedená v zákone a objednávateľ je povinný 

platiť zhotoviteľovi úrok z omeškania a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.  

 Mohol by obstarávateľ opraviť znenie tohto bodu 14.7 a uviesť lehotu splatnosti faktúr v súlade s ObZ?  

 

Odpoveď č. 48:  

Verejný obstarávateľ splatnosť faktúr nemení, viď odôvodnenie v odpovedi na otázku č. 14. 

 

Otázka č. 49:  

V SP, zv. 2, časť 20 OZP, bod 5.2 sa uvádza: „Za vypracovanie dokumentácie je v plnom rozsahu zodpovedný 

zhotoviteľ pri dodržaní podmienok vydaných povolení ...“ Podľa SP bodu 2.3 Podrobné vymedzenie predmetu 

na Aktivity A. už boli vydané stavené povolenia (vodoprávne rozhodnutia).  

 Mohol by obstarávateľ vysvetliť, aké vydané povolenia má na mysli, pre ktoré časti diela a obce 

a poskytnúť kópiu týchto povolení uchádzačom, aby sa mohli s nimi oboznámiť, príp. doplniť ich 

alebo informáciu o nich do ZoD?  

 

Odpoveď č. 49:  

Verejný obstarávateľ v rámci Aktivity A mal na mysli vydané stavebné povolenia, ktoré sú súčasťou súťažných 

podkladov, viď zväzok 3 časť 7 Doklady.  

 

Otázka č. 50:  

V Oznámení o vyhlásení VO ako aj podľa OZM bod 14.6 obstarávateľ požaduje na zabezpečenie záväzku 

zhotoviť dielo Zábezpeku na vykonanie prác vo výške 10% akceptovanej zmluvnej hodnoty. Ďalej podľa OZM 

(bod 14.3c a 14.9) obstarávateľ požaduje na zabezpečenie toho istého záväzku aj zádržné vo výške 10% 

akceptovanej zmluvnej hodnoty, To zn., že zabezpečenie záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo predstavuje spolu 

20% akceptovanej zmluvnej hodnoty, čo je neobvyklé (duplicita) a pokiaľ ide o ich výšku, požiadavka je 

neštandardná a nie je v súlade so zásadou hospodárnosti podľa zákona, nakoľko duplicitné zabezpečenie 

záväzkov zo zmluvy značne navyšuje celkovú cenu zákazky.  

 Mohol by obstarávateľ určiť v OZM (14.3c a 14.9) tak, ako je obvyklé v obchodných zmluvách podľa 

ObZ, že: sa v OZM vylúči pôvodný text a nahradí sa nasledovným znením: „ Zhotoviteľ bude 

zádržným zabezpečovať záväzok odstrániť vady a nedorobky, uvedené v Preberacom protokole na 

časť diela, pričom platba bude zadržaná vždy z poslednej faktúry na príslušnej odovzdanej časti diela 

a uvoľnená po odstránení týchto vád a nedorobkov.“ a zodpovedajúco upraviť vzor zábezpeky na 

zadržanie platby alebo znížiť výšku zabezpečenia záväzkov na 5% zábezpeka a 5% zádržné, t.j. spolu 

10%?  

 

Odpoveď č. 50:  

Verejný obstarávateľ sa nestotožňuje s tvrdením záujemcu, že požadovanie zábezpek a zádržného podľa 

pravidiel uvedených v Zmluve je duplicitné. Zábezpeka na vykonanie prác a zádržné majú odlišný význam 

a funkciu v rámci plnenia zmluvy. Kým zábezpeka na vykonanie prác má chrániť objednávateľa pre prípad 

porušenia záväzkov zo strany zhotoviteľa ohľadne zhotovenia diela, zádržné sa uplatňuje v prípadoch 

nesplnenia záväzkov odstrániť vady a nedorobky, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ. Preto nie je možné tieto 

dve finančné nástroje spájať. 

 

Nejde ani o neobvyklý úkon zo strany verejného obstarávateľa, nakoľko podľa vedomostí verejného 

obstarávateľa obdobným spôsobom sa obstaráva drvivá väčšina nadlimitných zákaziek v sektore dopravy aj 

životného prostredia vrátane výšok zábezpek a zádržného (viď napr. najväčšie stavby úsekov diaľnic alebo 

projekty Kohézneho fondu na MŽP SR). Navyše predmetné ustanovenia nie sú v rozpore so žiadnym 

všeobecne záväzným predpisom platným v Slovenskej republike.  

 

Z uvedených dôvodov verejný obstarávateľ nemení ani spôsob predkladania ani výšku zábezpek. Taktiež 

nemení verejný obstarávateľ spôsob uplatnenia alebo výšku zádržného. 

 

Otázka č. 51:  

V OZM bod 10.5 sa uvádza: „Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania vady, t.j. odo dňa oznámenia vady do 

dňa protokolárneho prevzatia opravenej časti diela Objednávateľom.“  
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Upozorňujeme, že uvedená požiadavka je neštandardná a nezodpovedá ustanovenia ObZ, nakoľko vznik vady 

nie je dôvodom na predĺženie záručnej doby a najmä v prípadoch ak vada nebráni užívaniu diela. Takéto 

nadštandardné požiadavky obstarávateľa nie je možné vopred ani zahrnúť do ponukovej ceny. Podľa § 563 

a nasl. a § 430 ObZ platí, že „Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo pre 

jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.“ 

 Keďže sa ZoD uzatvára podľa § 536 a nasl. ObZ platného v SR mohol by obstarávateľ upraviť znenie 

OZM (bod 10.5) v súlade s cit. Ustanovením zákona a uviesť: „Záručná doba neplynie po dobu, po 

ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.“ ? 

 

Odpoveď č. 51:  

Verejný obstarávateľ upravuje posledný odsek podčlánku 10.5 Osobitných zmluvných podmienok nasledovne: 

 pôvodné znenie: 

Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania vady, tj. odo dňa oznámenia vady do dňa protokolárneho 

prevzatia opravenej časti Diela Objednávateľom. 

 nové znenie: 

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo alebo časť Diela pre jeho 

vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

 

Otázka č. 52:  

V OZM bod 15.5 sa uvádza: „Objednávateľ bude mať nárok vypovedať zmluvu kedykoľvek, keď sa mu to 

hodí tým, že doručí zhotoviteľovi písomnú výpoveď ...“ 

Upozorňujeme, že uvedené ustanovenie je absolútne neštandardné, v rozpore so zásadami obchodno-

záväzkových vzťahov uvedených v ObZ a taktiež je v rozpore s § 582 OZ (Výpoveď), ktorý podpormo uplatní 

k PObZ, podľa ktorého vypovedať možno iba zmluvu , uzavretú na dobu neurčitú. Keďže ZoD sa uzatvára za 

zhotovenie diela (nie na dobu neurčitú), podľa zákona zmluvu nemožno platne vypovedať.  

 Mohol by obstarávateľ toto ustanovenie vylúčiť z OZP, prípade ak obstarávateľ trvá na možnosti 

výpovede, keďže predmet plnenia pozostáva z niekoľkých častí diela text OZM (15.5) formulovať 

nasledovne: „Objednávateľ môže vypovedať iba časť zmluvy, a to tú časť, na ktorej sa ešte práce 

nezačali realizovať. Objednávateľ je povinný z tohto titulu uhradiť zhotoviteľovi všetky preukázateľne 

účelne vynaložené náklady a náhradu škody.“ ? 

 

Odpoveď č. 52:  

Verejný obstarávateľ upravuje znenie podčlánku 15.5 Osobitných zmluvných podmienok nasledovne: 

 pôvodné znenie: 

Objednávateľ bude mať nárok vypovedať Zmluvu kedykoľvek keď sa mu to hodí, tým že doručí 

Zhotoviteľovi písomnú výpoveď. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa doručenia výpovede 

Zhotoviteľovi. Po uplynutí výpovednej lehoty je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku 

na vykonanie prác. Objednávateľ nesmie vypovedať Zmluvu podľa tohto článku kvôli tomu, aby Dielo 

zhotovil sám alebo aby ho nechal vyhotoviť inému zhotoviteľovi. 

 nové znenie: 

Objednávateľ môže vypovedať iba časť Zmluvy, a to pre tú časť Diela, na ktorej sa ešte stavebné práce 

nezačali realizovať, tzn. Stavebný dozor nevydal pokyn na začatie stavebných prác na tejto časti Diela, 

tým, že doručí Zhotoviteľovi písomnú výpoveď na túto časť Diela. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa 

doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Pred uplynutím výpovednej lehoty je Zhotoviteľ povinný predložiť 

Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác zníženú o predmetnú časť Diela a po jej predložení 

Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi pôvodnú Zábezpeku na vykonanie prác. Objednávateľ 

nesmie vypovedať časť Zmluvy podľa tohto článku kvôli tomu, aby Dielo zhotovil sám alebo aby ho 

nechal vyhotoviť inému zhotoviteľovi. Objednávateľ je povinný z titulu výpovede uhradiť Zhotoviteľovi 

všetky preukázateľne účelne vynaložené náklady. 

 

Otázka č. 53:  

V OZM bod 10.2 sa vyžaduje odovzdávať a preberať časti diela, ktoré sú uvedené v zmluve a stavebný dozor 

na každú časť diela vydá Preberací protokol na časť diela. 

 Mohol by obstarávateľ vysvetliť kde v zmluve sú uvedené časti diela, ktoré podľa požiadaviek 

obstarávateľ majú byť protokolárne odovzdávané po dokončení a odskúšaní samostatne?  
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 Mohol by obstarávateľ vysvetliť či protokolárne odovzdané a prevzaté časti diela budú aj samostatne 

užívané a budú na odovzdané časti diela zabezpečované povolenia na trvalé užívanie častí diela?  

 

Odpoveď č. 53:  

Časti Diela nie sú v Zmluve vopred definované. Podľa definície 1.1.5.9 časťami Diela môžu byť stavebné 

objekty, prevádzkové súbory alebo iné časti Diela, ktoré Zhotoviteľ dokončí a keď podľa jeho názoru budú 

samostatne prevádzkyschopné, požiada Stavebný dozor o ich prebratie a následnú kolaudáciu.  

 

Preberanie častí Diela upravuje podčlánok 10.2 Osobitných zmluvných podmienok. Podľa druhého odseku 

tohto podčlánku „Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela jedine 

v prípade, ak je zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť častí Diela.“ V takýchto prípadoch Stavebný 

dozor bude postupovať podľa ustanovení uvedených v ďalšej časti podčlánku.  

 

Ako príklad pre „časti Diela“ môžme uviesť ucelené časti kanalizácie (napr. obce), ktoré budú napojené na už 

prevádzkovanú časť kanalizácie a môžu byť uvedené do dočasnej alebo trvalej prevádzky, ďalej niektoré časti 

ČOV (napr. trafostanice), ktoré po ich výstavbe/rekonštrukcii bude užívať Objednávateľ. Časti Diela si netreba 

zamieňať so Sekciami podľa podčlánku 10.1 zmluvných podmienok, ktoré v predmetnej zmluve nie sú 

definované a preto nie sú aplikovateľné. 

 

V zmysle uvedeného verejný obstarávateľ potvrdzuje, že protokolárne odovzdané a prevzaté časti Diela budú 

samostatne užívané a preto pre takto odovzdané časti Diela budú zabezpečované samostatné povolenia na 

dočasné alebo trvalé užívanie, resp. na predčasné užívanie (viď nasledujúcu otázku/odpoveď). 

 

Otázka č. 54:  

V OZM bod 10.4 ods. 4 sa uvádza: „V prípade preberania častí diela do predčasného užívania zhotoviteľ 

predloží...“ 

 Mohol by obstarávateľ vysvetliť kde v zmluve sú uvedené časti diela, u ktorých požaduje predčasné 

užívanie časti diela, resp. ak nie sú uvedené, vysvetliť konkrétne u ktorých častí diela požaduje 

predčasné užívania a z akého dôvodu a doplniť túto požiadavku do zmluvy alebo do OZP?  

 

Odpoveď č. 54:  

Pozn: Ide o podčlánok 10.2 (nie 10.4) osobitných zmluvných podmienok. 

 

Podľa § 83 stavebného zákona „Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časovo obmedzené povolenie 

na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný 

vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb. Do 15 dní po 

odovzdaní a prevzatí takej stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný podať stavebnému úradu návrh 

na kolaudáciu stavby.“ 

 

Verejný obstarávateľ neurčuje, ktoré časti Diela majú byť uvedené do predčasného užívania, nie je to 

vyslovená Požiadavka Objednávateľa. Táto forma je uvedená v zmluve len ako možnosť pre prípad potreby 

podľa konkrétnych okolností a podľa konkrétneho technologického postupu výstavby/rekonštrukcie ČOV 

Zhotoviteľom. Dôvodom na predčasné užívanie je umožniť prevádzku časti ČOV bez uvedenia celej ČOV do 

dočasnej alebo trvalej prevádzky. Predčasné užívanie sa vo všeobecnosti nepredpokladá na stokových sieťach. 

 

 

 

Otázka č. 55:  

V OZM bod 4.4 Podzhotovitelia, sa uvádza: „Stavebný dozor má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas 

v prípade, že práce Podzhotoviteľa nie sú vykonávané v súlade so zmluvou a k spokojnosti Stavebného 

dozoru.“ 

Upozorňujeme, že v zmysle ObZ platného v SR udelený predchádzajúci súhlas nie je možné odvolať a už 

vôbec nie so spätnou účinnosťou, ako sa uvádza, t.j. uvedené ustanovenie je v rozpore so zákonom, a teda je 

neplatné. 

 Mohol by obstarávateľ vylúčiť toto ustanovenie, resp. v prípade, ak obstarávateľ na ňom trvá, uviesť 

toto ustanovenie do súladu so zákonom v OZP bod 4.4 uviesť napr. „Stavebný dozor v prípade, že 
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práce podzhotoviteľa nie sú vykonávané v súlade so zmluvou alebo k spokojnosti stavebného dozoru, 

doručiť zhotoviteľovi písomné upozornenie a zhotoviteľ je povinný zariadiť zjednanie nápravy.“? 

 

Odpoveď č. 55:  

Verejný obstarávateľ upravuje znenie podčlánku 4.4 Osobitných zmluvných podmienok nasledovne: 

 pôvodné znenie: 

Stavebný dozor má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas v prípade, že práce Podzhotoviteľa nie sú 

vykonávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebného dozora. 

 nové znenie: 

Stavebný dozor v prípade, že práce podzhotoviteľa nie sú vykonávané v súlade so Zmluvou alebo 

k spokojnosti Stavebného dozoru, doručiť Zhotoviteľovi písomné upozornenie a Zhotoviteľ je povinný 

zariadiť zjednanie nápravy. 

 

Otázka 56:  

V OZM bod 7.7 sa uvádza: „Zodpovednosť za škody na Tg zariadeniach a materiáloch prechádza na 

objednávateľa na základe prebratia objednávateľom v zmysle čl. 10 ...“ Ďalej sa uvádza: „Prechod 

nebezpečenstva škody na veci v zmysle § 542 ObZ na Tg zariadeniach a materiáloch prechádza na 

objednávateľa na základe ich prebratia objednávateľom v zmysle čl. 10...“ 

 Mohol by obstarávateľ vysvetliť, nakoľko sa javia ako duplicita, aký je rozdiel medzi týmito dvomi 

ustanoveniami bodu 7.7 OZP, resp. jedlo vylúčiť?  

 

Odpoveď č. 56:  

Áno, skutočne sa jedná o duplicitu, verejný obstarávateľ preto upravuje znenie prvého odseku podčlánku 7.7 

Osobitných zmluvných podmienok nasledovne: 

 pôvodné znenie: 

Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom dňom 

zaplatenia mesačnej faktúry v zmysle podčlánku 14.7 Platba. Zodpovednosť za škody na 

Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia 

Objednávateľom v zmysle článku 10 Preberanie Diela Objednávateľom. 

 nové znenie: 

Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom dňom 

zaplatenia mesačnej faktúry v zmysle podčlánku 14.7 Platba. 

 

Otázka č. 57: 

Verejný obstarávateľ žiada v ponuke predložiť splnomocnenie, ktoré má byť „úradne overené, oprávňujúce 

podpísanie tejto ponuky a ostatnej súvisiacej dokumentácie tak, aby právne zaväzovalo uchádzačov.“ 

 Žiadame, aby verejný obstarávateľ uviedol, na základe akého ustanovenia alebo akého všeobecne 

záväzného právneho predpisu musia byť podpisy na splnomocnení úradne overené?  

 Žiadame o jednoznačnú odpoveď „áno alebo nie“: Vylúči verejný obstarávateľ uchádzača z verejnej 

súťaže v prípade, že vyššie uvedenú požiadavku o úradne overenom podpise uchádzač nesplní, alebo 

predloží len splnomocnenie podpísané uchádzačom v originály?  

 

Odpoveď č. 57:  

 Úradne overené splnomocnenie sa požaduje iba v prípade ak ponuku, resp. Ponukový list nepodpisuje 

alebo nepodpisujú osoby oprávnené konať v mene uchádzača a tieto osoby dávajú plnú moc k podpisu 

ponuky osobe, ktorá nie je oprávnená konať v mene spoločnosti alebo spoločností.  

 Ponuky vyhodnocuje komisia menovaná verejným obstarávateľom na vyhodnotenie podmienok účasti 

a ponúk, a preto nie je možné v tomto čase a bez posúdenia konkrétneho dokladu, ktorý sa bude v 

ponuke nachádzať, určiť za komisiu, ako sa s ním vysporiada. 

 

Otázka č. 58:  

Verejný obstarávateľ vo formulári č. 3 uvádza: „Uchádzač súčasne priloží v prílohe dostupné potvrdenia 

o uspokojivom vykonaní stavebných prác od príslušných objednávateľov/odberateľov (Formulár 4 alebo iný 

dostupný doklad obsahujúci požadované údaje).  



ČOV Sever – vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 1 

 

23 

 Chápeme tomu správne, že uchádzač môže predložiť iný dostupný doklad potvrdený 

objednávateľom/odberateľom a formulár č. 4 len vyplní a podpíše osoba alebo osoby oprávnené na 

podpis v mene uchádzača?  

 

Odpoveď č. 58:  

Áno, uchádzač môže predložiť referenčné listy v akejkoľvek dostupnej forme, musia však obsahovať údaje 

uvedené na vzorovom Formulári 4. Predloženie vzorového formulára v takomto prípade nie je potrebné. 

 

Otázka č. 59: 

V objekte SO 11 Kanalizácia Horné Naštice, región Bánovce nad Bebravou je v projektovej dokumentácii 

navrhnutá „prekládka vodovodu v dĺžke 167 m“. Vo zväzku IV – Cenová časť, región Bánovce nad Bebravou, 

objekt SO 11 Kanalizácia Horné Naštice sa daná prekládka nenachádza. Je prekládka vodovodu súčasťou 

predmetu zákazky? Ak áno, doplní verejný obstarávateľ prekládku do cenovej časti?  

 

Odpoveď č. 59:  

Prekládka vodovodu v dĺžke 167 m v SO 11 Kanalizácia Horné Naštice, regiónu Bánovce nad Bebravou je je 

súčasťou Diela (viď Situáciu „03_E.10-011.4 horne nastice-sit. c.2“. Uchádzač je povinný zahrnúť náklady na 

jej realizáciu do Ponukovej ceny. Verejný obstarávateľ doplnil „Prekládku vodovodu“ do „Zväzok 4 – Cenová 

časť“ súboru „ČOV Sever - VOL 4A BnB.xls“, stavebný objekt „Horné Naštice“, nová položka č. 10, ostatné 

položky boli prečíslované. 

 

Doplnenie SP č. 3 

Verejný obstarávateľ v zmysle vyššie uvedenej požiadavky dopĺňa v časti Požiadavky Objednávateľa, zväzok 

3 časť 4, Aktivita A, región Bánovce nad Bebravou, kapitola 7 Horné Naštice, novú kapitolu 7.6 „Prekládka 

vodovodu“ s nasledovným znením: 

Zhotoviteľ zrealizuje prekládku existujúceho vodovodu DN 100 popri navrhovanej stoke AA medzi šachtami 

Š53 a Š 58 v predpokladanej dĺžke 167,00 m vrátane prepojenia existujúcich vodovodných prípojok. Ďalšie 

požiadavky sú uvedené v kapitole 1.4 tohto zväzku. 

 

Otázka č. 60:  

V objekte SO 25 Kanalizácia Horné Ozorovce, región Bánovce nad Bebravou je v projektovej dokumentácii 

navrhnutý Výtlak CHG v dĺžke 40,43 m“. Vo zväzku IV – Cenová časť, región Bánovce nad Bebravou, objekt 

SO 25 Kanalizácia Horné Ozorovce sa daný výtlak nenachádza. Je výtlak ChG súčasťou predmetu zákazky? 

Ak áno, doplní verejný obstarávateľ stoku do cenovej časti?  

 

Odpoveď č. 60:  

Výtlak CHG v dĺžke 40,43 m je uvedený v Požiadavkách Objednávateľa a je súčasťou Diela. Uchádzač je 

povinný zahrnúť náklady na jeho realizáciu do Ponukovej ceny. Verejný obstarávateľ doplnil výtlak CHG do 

„Zväzok 4 – Cenová časť“ súboru „ČOV Sever - VOL 4A BnB.xls“, stavebný objekt „Horné Ozorovce“, nová 

položka č. 2, ostatné položky boli prečíslované. 

 

Otázka č. 61:  

V objekte SO 12 Privádzač Bánovce nad Bebravou – Horné Naštice, región Bánovce nad Bebravou je 

v projektovej dokumentácii (situácia č. 1 – č.v. E.11-012.3) navrhnutá rekonštrukcia stoky „CG v dĺžke 30,29 

m“. Vo zväzku IV – Cenová časť, región Bánovce nad Bebravou, objekt SO 12 Privádzač Bánovce nad 

Bebravou – Horné Naštice sa daná rekonštrukcia stoky nenachádza. Je rekonštrukcia stoky CG súčasťou 

predmetu zákazky? Ak áno, doplní verejný obstarávateľ stoku do cenovej časti?  

 

 

Odpoveď č. 61:  

Rekonštrukcia stoky „CG“ v stavebnom objekte SO 11 Kanalizácia Horné Naštice, regiónu Bánovce nad 

Bebravou v dĺžke 30,29 m je súčasťou Diela. Uchádzač je povinný zahrnúť náklady na jej realizáciu do 

Ponukovej ceny. Verejný obstarávateľ doplnil „Rekonštrukciu stoky CG“ do „Zväzok 4 – Cenová časť“ súboru 

„ČOV Sever - VOL 4A BnB.xls“, stavebný objekt „Horné Naštice“, nová položka č. 11, ostatné položky boli 

prečíslované. 

 

Doplnenie SP č. 4 
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Verejný obstarávateľ v zmysle vyššie uvedenej požiadavky dopĺňa v časti Požiadavky Objednávateľa, zväzok 

3 časť 4, Aktivita A, región Bánovce nad Bebravou, kapitola 7 Horné Naštice, novú kapitolu 7.7 

„Rekonštrukcia stoky CG“ s nasledovným znením: 

Zhotoviteľ zrealizuje rekonštrukciu existujúcej stoky CG DN 300 v dĺžke 30,29 m výmenou potrubia. Materiál 

novej stoky PP DN 300. 

 

Otázka č. 62:  

Pri spracovaní ponuky pre Aktivitu A – Odvedenie odpadových vôd, sme zistili rozdiely v projektovej 

dokumentácii a to konkrétne medzi pozdĺžnymi profilmi, situáciami jednotlivých stôk obcí (výkresová 

dokumentácia – zväzok 5) a osobitnými požiadavkami objednávateľa (zväzok 3). Ktorý z týchto poskytnutých 

podkladov je smerodajný pri spracovaní cenovej ponuky?  

 

Odpoveď č. 62:  

Podľa poradia záväznosti dokumentov definovaného v podčlánku 1.5 Osobitných zmluvných podmienok 

platia ustanovenia Požiadaviek Objednávateľa (Zväzok 3), ktoré sú nadradené Výkresom (Zväzok 5). 

 

Otázka č. 63:  

V rámci poskytnutých výkresových podkladov – 01 Región Topoľčany, SO 0107.1 Kanalizácia Topoľčany 

bol k danému stavebnému objektu poskytnutý iba výkres C1-2 Prehľadná situácia. Budú obstarávateľom 

poskytnuté aj iné výkresové podklady ako napríklad pozdĺžny rez stoky?  

 

Odpoveď č. 63:  

Verejný obstarávateľ dopĺňa chýbajúcu situáciu a pozdĺžny profil stoky T1 (viď aj odpoveď na otázku č.32 

a Doplnenie SP č. 2). Predmetné výkresy sa nachádzajú na webovej stránke verejného obstarávateľa v záložke 

EUROFONDY/ČOV Sever/ČOV Sever práce. Ďalšie výkresy verejný obstarávateľ nemá k dispozícii. 

 

Otázka č. 64:  

Vo výkaze výmer poskytnutom obstarávateľom pre región Bánovce nad Bebravou, SO 24 Kanalizácia Dolné 

Ozorovce chýba stoka CHG-5. Bude stoka CHG-5 doplnená do výkazu výmer, alebo nie je predmetom 

obstarávania?  

 

Odpoveď č. 64:  

Stoka CHG-5 s dĺžkou 48,70 m je uvedená v Požiadavkách Objednávateľa a je súčasťou Diela. Uchádzač je 

povinný zahrnúť náklady na jej realizáciu do Ponukovej ceny. Verejný obstarávateľ doplnil stoku „CHG-5“ 

do „Zväzok 4 – Cenová časť“ súboru „ČOV Sever - VOL 4A BnB.xls“, stavebný objekt „Dolné Ozorovce“, 

nová položka č. 3, ostatné položky boli prečíslované. 

 

Viď aj odpoveď na otázku č. 31. 

 

Otázka č. 65:  

Vo výkaze výmer poskytnutom obstarávateľom pre región Bánovce nad Bebravou, SO 25 Kanalizácia Horné 

Ozorovce je stoka CHG-3-4, ktorá nie je v tabuľke stôk podľa DRS, naopak vo výkaze výmer chýba CHG-4. 

Správne sa domnievame, že ide o tlačovú chybu a stoka CHG-3-4 vo výkaze výmer je v skutočnosti chýbajúca 

stoka CHG-4? 

 

Odpoveď č. 65:  

Stoka CHG-3-4: Táto stoka je uvedená v Cenovej časti, avšak skutočne nie je uvedená v Požiadavkách 

Objednávateľa. Vo Výkresoch je táto stoka uvedená, ide o neoznačenú stoku na Situácii č.2, ktorá začína v 

šachte 56a a končí v šachte 56 s dĺžkou 49,0 m. Táto stoka teda je súčasťou Diela a treba ju oceniť podľa 

Cenovej časti. 

Stoka CHG-4: V cenovej časti predloženej verejným obstarávateľom omylom nebola zaradená stoka CHG-4 

s dĺžkou 123,18 m, ktorá je súčasťou Diela. Uchádzač je povinný zahrnúť náklady na jej realizáciu do 

Ponukovej ceny. Táto stoka bola doplnená do „Zväzok 4 – Cenová časť“ súboru „ČOV Sever – Vol 4A 

BnB.xls“, stavebný objekt Horné Ozorovce, nová položka č. 14, ostatné položky boli prečíslované. 

Viď aj odpoveď na otázku č. 28 a taktiež Doplnenie SP č. 1. 

 

Otázka č. 66:  
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V rámci poskytnutých podkladov v regióne Topoľčany, obec Bošany je rozdiel medzi počtom čerpacích staníc 

v technickej správe a vo výkresovej časti. Môže obstarávateľ udať presný počet čerpacích staníc v rámci 

daného stavebného objektu?  

 

Odpoveď č. 66:  

Počet čerpacích staníc v obci Bošany je v Požiadavkách Objednávateľa ako aj vo Výkresoch totožný. V obci 

je navrhovaných 6 ks čerpacích staníc a to: ČS1, ČS3, ČS4, ČS5, ČS6 a HČS1. Na situáciách 01_C4-

2_prehľadná situácia, 02_C4-3.0 koordinačná situácia kladu mapových listov a 19_C4-3.18_situacia 

BOSANY-SOLCANY je v ľavej časti v obci Solčany čerpacia stanica ČS1, ktorá však patrí pod obec Bošany. 

 

Otázka č. 67:  

Vo výkaze výmer poskytnutom obstarávateľom pre región Topoľčany, SO 1401.1 Kanalizácia Solčany je 

dvakrát uvedená stoka A-1-1 a zároveň chýba stoka A-1. Môže obstarávateľ objasniť, v ktorých položkách 

majú byť jednotlivé stoky ocenené?  

 

Odpoveď č. 67:  

Položka č. 6 má byť správne A-1. V Cenovej časti pre stavebný objekt SO 1401.1 Kanalizácia Solčany vznikol 

preklep, kde položka označená „A-1-1“ má byť správne „A-1“. Tento preklep bol verejným obstarávateľom 

opravený. 

 

Otázka č. 68: 

Je tu taká možnosť aby si mohol záujemca rozdeliť harmonogram podľa dedín a nie stavebných objektov pri 

kanalizácii? 

 

Odpoveď č. 68:  

Nie, taká možnosť tu nie je. 

 

Otázka č. 69:  

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je uvedené v časti VI.3) bod 5. Doklady preukazujúce splnenie 

podmienok účasti podľa §26, §27 a §28 môže uchádzač nahradiť aj čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 

zákona, pričom verejný obstarávateľ odporúča aby v čestnom vyhlásení uchádzač uviedol aj štandardy (napr. 

sumu obratov podľa jednotlivých rokov; mená osôb a ich identifikátory; zoznam zdravotných poisťovní do 

ktorých je povinný odvádzať odvody; vyjadrenie banky; referenčné listy a ich hodnoty, jednotlivé formuláre a 

pod.) príslušných dokladov. Doklady, ktoré sa úradne vydávajú alebo overujú a ktoré úspešný uchádzač bude 

predkladať až pred podpisom zmluvy o dielo, môžu byť vystavené alebo overené aj po dátume na predkladanie 

ponúk, z ich obsahu však musí byť zrejmé, že uchádzač spĺňal podmienky účasti k dátumu na predkladanie 

ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich 

splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením aj v priebehu hodnotenia ponúk.  

 Rozumieme správne že je možné doklady predložené v ponuke priložiť len ako prosté kópie spolu s 

čestným vyhlásením že tieto doklady predloží v prípade úspechu vo verejnej súťaži ?  

 V prípade ak požiada verejný obstarávateľ o preukázanie podmienok v zmysle zákona, bude 

postačovať tieto listiny preukázať obstarávateľovi ako originály osobne a zároveň žiadať aj ich 

vrátenie ?  

 

 

 

Odpoveď č. 69: 

S poukazom na ustanovenie § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač alebo záujemca 

splnenie podmienky účasti preukázať čestným vyhlásením. Zákon zároveň nijako nezakazuje, aby uchádzač 

postupoval aj takým spôsobom, ako ste uviedli (k čestnému vyhláseniu priložil kópie príslušných dokladov).  

Zákon následne ukladá úspešnému uchádzačovi povinnosť predložiť doklady, preukazujúce splnenie 

podmienok účasti verejnému obstarávateľovi podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným 

obstarávateľom. Z uvedeného vyplýva, že úspešný uchádza verejnému obstarávateľovi doklady preukazujúce 

splnenie podmienok účasti predkladá, a to vo forme a obsahu tak, ako je uvedené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania. Uvedené doklady sa teda nevracajú. Podľa § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 

je totiž verejný obstarávateľ povinný evidovať všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného 

obstarávania a uchovávať ich päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk.  
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Otázka č. 70:  

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je uvedené v časti III.2.3) požiadavka na referenciu - najmenej 

1 zákazku výstavby alebo rekonštrukcie komunálnej čistiarne odpadových vôd so zmluvnou cenou stavebných 

prác týkajúcich sa tejto čistiarne odpadových vôd min. 10 mil. EUR bez DPH alebo s projektovanou kapacitou 

tejto čistiarne odpadových vôd min. 30 000 EO.  

A ďalej je požiadavka na kvalifikovanú osobu na stavbyvedúceho - stavbyvedúci pre ČOV vykonával funkciu 

stavbyvedúceho na min. 1 zákazke výstavby alebo rekonštrukcie ČOV so zmluvnou cenou stavebných prác 

min. 10 mil. EUR . 

 V zmysle vyššie uvedeného žiadame o vysvetlenie či bude verejnému obstarávateľovi postačovať ak 

sa preukážeme osobou ktorá postavila čistiareň odpadových vôd s projektovanou kapacitou min. 30 

000 EO, tak ako to postačuje na preukázanie sa referenciou.  

 Môže verejný obstarávateľ doplniť požiadavku na stavbyvedúceho o text „alebo s projektovanou 

kapacitou tejto čistiarne odpadových vôd min. 30 000 EO“ 

 

Odpoveď č. 70:  

Verejný obstarávateľ túto požiadavku pre stavbyvedúcich nemení. 

 

Otázka č. 71: 

V objekte SO 25 Kanalizácia Horné Ozorovce región Bánovce nad Bebravou je v projektovej dokumentácii 

navrhnutá stoka „CHG-4 v dĺžke 123,18 m“, Vo zväzku IV – Cenová časť, región Bánovce nad Bebravou, 

objekt SO 25 Kanalizácia Horné Ozorovce sa daná stoka nenachádza. Je stoka ChG-4 súčasťou predmetu 

zákazky? Ak áno, doplní verejný obstarávateľ stoku do cenovej časti?  

 

Odpoveď č. 71:  

Stoka CHG-3-4: Táto stoka je uvedená v Cenovej časti, avšak skutočne nie je uvedená v Požiadavkách 

Objednávateľa. Vo Výkresoch je táto stoka uvedená, ide o neoznačenú stoku na Situácii č.2, ktorá začína v 

šachte 56a a končí v šachte 56 s dĺžkou 49,0 m. Táto stoka teda je súčasťou Diela a treba ju oceniť podľa 

Cenovej časti. 

Stoka CHG-4: V cenovej časti predloženej verejným obstarávateľom omylom nebola zaradená stoka CHG-4 

s dĺžkou 123,18 m, ktorá je súčasťou Diela. Uchádzač je povinný zahrnúť náklady na jej realizáciu do 

Ponukovej ceny. Táto stoka bola doplnená do „Zväzok 4 – Cenová časť“ súboru „ČOV Sever – Vol 4A 

BnB.xls“, stavebný objekt Horné Ozorovce, nová položka č. 14, ostatné položky boli prečíslované. 

Viď aj odpoveď na otázky č. 28, 65 a taktiež Doplnenie SP č. 1. 

 

Otázka č. 72: 

Vo zväzku IV – Cenová časť, región Bánovce nad Bebravou, objekt SO 25 Kanalizácia Horné Ozorovce je 

uvedená stoka „CHG-3-4, ktorá sa však v projektovej dokumentácii nenachádza. Je stoka ChG-3-4 súčasťou 

predmetu zákazky? Ak áno, doplní verejný obstarávateľ stoku do projektovej dokumentácie?  

 

Odpoveď č. 72:  

Stoka CHG-3-4: Táto stoka je uvedená v Cenovej časti, avšak skutočne nie je uvedená v Požiadavkách 

Objednávateľa. Vo Výkresoch je táto stoka uvedená, ide o neoznačenú stoku na Situácii č.2, ktorá začína v 

šachte 56a a končí v šachte 56 s dĺžkou 49,0 m. Táto stoka teda je súčasťou Diela a treba ju oceniť podľa 

Cenovej časti. 

Viď aj odpoveď na otázky č. 28, 65, 71 a taktiež Doplnenie SP č. 1. 

Otázka č. 73: 

Zv. 3 časť 4: V osobitných požiadavkách je uvedené, že hrubé predčistenie musí byť navrhnuté minimálne ako 

dvojlinka. Ďalej je tam uvedené, že hrubé predčistenie má obsahovať: lapák štrku, hrubé hrablice, jemné 

hrablice a lapač piesku. Máme v ponuke uvažovať, že aj lapač štrku a hrubé hrablice musia byť navrhnuté ako 

dvojlinka? 

 

Odpoveď č. 73:  

Verejný obstarávateľ nepožaduje od uchádzača navrhovať lapač štrku a hrubé hrablice dvojlinkovo. 

 

Otázka č. 74: 
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Zv.3 časť 4: Osobitne požiadavky je uvedené, že zhotoviteľ môže navrhnúť aj inú konfiguráciu liniek ako je 

navrhnutá (biologická linka s regeneráciou), medzi odporúčanými v tendrovej dokumentácii je niekoľko 

konfigurácii bez nádrže regenerácie. Pre prevádzkové súbory je však v tendrovej dokumentácii napísané, že 

biologický stupeň musí obsahovať prevádzkový súbor – regeneráciu. Je možné navrhnúť biologický stupeň 

bez regenerácie?  

 

Odpoveď č. 74:  

Biologický stupeň linky čistenia odpadových vôd je možné navrhnúť aj ako aktivačný systém bez regenerácie 

kalu. 

 

Otázka č. 75: 

Podľa súťažných podmienok v textovej časti musíme uvažovať s dvomi dvojkomorovými prevzdušňovanými 

lapačmi piesku a tuku, čo je v rozpore s výkresovou časťou, v ktorej sa to nenachádza nakreslené. Poskytnutá 

dokumentácia uvažuje iba s využitím jestvujúceho objektu – jeden dvojkomorový lapač. Máme v ponuke 

uvažovať s dvomi dvojkomorovými lapačmi?  

 

Odpoveď č. 75:  

Z otázky nie je zrejmé, o ktorú konkrétnu čistiareň odpadových vôd ide, avšak verejný obstarávateľ požaduje 

navrhovať objekt lapača piesku a tuku na každej ČOV dvojlinkovo. 

 

Otázka č. 76: 

Vyhodnocovanie prevádzkových nákladov: 

Predpísaný spôsob stanovenia prevádzkových nákladov považujeme za nesprávny, najmä s ohľadom na váhu 

tohto kritéria pre vyhodnocovanie ponúk, kedy za najvýhodnejšiu ponuku má byť vybraná ponuka s najnižším 

súčtom investičných nákladov a prevádzkových nákladov, pričom váha oboch vstupných hodnôt je rovnaká 

(koeficienty sú 1,0). 

Vo vyhodnocovaní prevádzkových nákladov za energie v časti aktivita A sú ako vstupná hodnota zadávané 

inštalované príkony pohonov, zavádza sa už tu nepresnosť, ktorá potom postupuje celým výpočtom.  

Vo vyhodnocovaní prevádzkových nákladov za energie v časti aktivita B sú ako vstupná hodnota považované 

príkony zariadení na hriadeli, zavádza sa už tu ďalšia nepresnosť, ktorá potom postupuje celým výpočtom.  

Ďalším výrazným zdrojom skreslenia výsledkov je skutočnosť, že pre stanovenie spotreby elektrickej energie 

sú uvažované iba vybrané stroje a ostatné stroje a iné zariadenia (snímače, regulácia, riadiace systémy a ostatné 

spotrebiče inštalované v areály ČOV) nie sú uvažované, pričom ich mnohokrát aj trvalá prevádzka je nutná 

pre zistenie prevádzky ČS a ČOV ako celku. Pritom v niektorých prípadoch bude vplyv neuvažovaných 

spotrebičov na celkovú spotrebu objektu elektrickej energie pomerne výrazný. Takto stanovené hodnoty 

spotrieb nie je možné použiť ako etalóny pre porovnanie so skutočnosťou.  

Ide najmú o čerpacie stanice v časti aktivita A, kde je v podkladoch pomerne podrobne spracované osadenie 

daného prevádzkového súboru (čerpadlá, snímače, SRTP, rádiokomunikácie), kde je pomer príkonu 

technologického zariadenia (uvažované) a pomocných spotrebičov (neuvažované), pomerne výrazný. 

U prevádzkových a stavených súborov v časti aktivita B pomer neuvažovaných spotrebičov nie je tak výrazný, 

výpočtom stanovenou hodnotou však opäť nemožno použiť ako etalóny pre porovnanie so skutočnosťou.  

Výpočtové tabuľky spotrieb neobsahujú všetky vzorce a väzby a uchádzač si ich musí doplniť sám, ak sa tu 

dopustí chyby z dôvodu nevhodného výkladu tabuľky, zavádza si do počtu ďalšie výrazné nepresnosti.  

Máme za to, že zvolený spôsob stanovení a vyhodnotené prevádzkových nákladov je nesprávny minimálne 

z ďalej uvedených dôvodov: 

 Pokiaľ zvážime vyššie uvedené poznámky k podklady a metodike stanovenia prevádzkových 

nákladov, pre stanovenie nákladov na energiu sú uvažované len vybrané stroje z technologickej časti 

strojnej. Žiadame doplniť aj zariadenia z technologickej časti eletro. 

 Pre stanovenie nákladov na energiu sú požadované rozdielne vstupné údaje pre aktivitu A (inštalovaný 

príkon pohonu) a pre aktivitu B (príkon zariadení na hriadeli). Žiadame zjednotiť vstupné údaje pre 

aktivitu A a pre aktivitu B.  

 Hodnota v postate nepresne stanovených prevádzkových nákladov je použitá ako kritérium s veľkou 

váhou pre vyhodnotenie ponúk. Žiadame znížiť váhu kritéria prevádzkových nákladov alebo kritérium 

zrušiť, lebo metodika stanovenia prevádzkových nákladov nie je správna. 

Prosíme o vyjadrenie k vyššie uvedeným poznámkam a súčasne o zaslanie formulára, ktorý bude obsahovať 

všetky väzby a vzorčeky.  
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Odpoveď č. 76:  

Vyššie uvedené požiadavky vyjadrujú subjektívny názor uchádzača, a nie požiadavku na vysvetlenie alebo 

doplnenie. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby dodržal predpísaný spôsob stanovenia 

prevádzkových nákladov, ktoré sú uvedené v príslušných častiach súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ 

nebude meniť ani dopĺňať záväzný formulár výpočtu prevádzkových nákladov pre aktivitu A a B a nebude 

meniť ani váhu kritéria prevádzkových nákladov. 

 

Otázka č. 77: 

a) Význam technických parametrov v časti aktivita A: 

V podkladoch pre aktivitu A sú pomerne podrobne spracované technické parametre technologického 

zariadenia čerpacích staníc, je tu uvedený návrhový prietok čerpacej stanice (Qh) a celková dopravná výška 

(Hcelk), inštalovaný výkon pohonu jedného čerpadla (P) a celkový prepočítaný výkon čerpacej stanice (PP). 

U celkového prepočítaného výkonu čerpacej stanice je vedľa výkonov čerpadiel uvažovaný u niektorých 

čerpacích staníc aj výkon ostatných spotrebičov (Pi), predpokladáme, že ide o meranie, lokálny riadiaci systém 

a rádiový prenos, teda spotrebiče v trvalej prevádzke. Tieto prvky však musia byť súčasťou všetkých čerpacích 

staníc a celkový vypočítaný výkon by mal byť použitý ako vstupná hodnota do formulárov, viď otázka č. 76. 

Žiadame doplniť uvedené prvky do všetkých čerpacích staníc a tiež doplniť do formulárov zo Súťažných 

podkladov aj celkový prepočítaný výkon ako vstupnú hodnotu.  

 

Súčasne je uvedená požiadavka na návrh pracovných bodov čerpadiel pre všetky čerpacie stanice uchádzačom. 

Pre návrh konkrétneho vystrojenia čerpacej stanice je nutné poznať ďalšie vstupné údaje, ktoré v súťažnej 

dokumentácii nie sú uvedené. Pokiaľ má byť vykonaný návrh čerpadiel do takej úrovne, aké je požadované 

v súťažnej dokumentácii, t.j. aby bolo možné použiť hodnoty aj pre stanovenie prevádzkových nákladov, ktoré 

majú byť využité ako jedno z dvoch kritérií hodnotenia ponuky, je nutné mať viac podkladov ako je typový 

rez čerpacou stanicou (tu v dvoch variantoch) a uvedené hodnoty Qh, Hcelk, P (zrejme odhad), Pi a PP. Žiadame 

doplniť ďalšie vstupné údaje pre čerpadlá do čerpacích staníc. 

Pre návrh konkrétneho čerpadla je nutné poznať akumulačné schopnosti šachiet (a prípadne i nátokového 

potrubia, pokiaľ je uvažované s akumuláciou vody v kanalizačnej sieti), dĺžky výtlačných potrubí vrátane 

prípadných zásadných zmien smerov trasovaní, radenie čerpacích staníc v kanalizačnom systéme, prípadné 

obmedzenia pre prevádzku jednotlivých ČS a pod. Žiadame doplniť ďalšie vstupné údaje pre čerpadlá do 

čerpacích staníc.  

Oslovení dodávatelia čerpacej techniky nie sú schopní v požadovanom termíne a bez znalosti všetkých 

potrebných údajov požadované čerpadlá ponúknuť.  

Prosíme o vyjadrenie k vyššie uvedeným poznámkam, o doplnenie údajov potrebných pre jednoznačný návrh 

parametrov technologického vybavenia a čerpacích staníc a súčasne o poskytnutie dostatočného časového 

priestoru pre prípravu a spracovanie požadovaných údajov do ponuky.  

 

b) Žiadame z vyššie uvedených predĺžiť termín na podanie ponúk minimálne o 1 mesiac, t.j. na termín do 

16.08.2013. 

 

Odpoveď č. 77:  

a) Verejný obstarávateľ nebude dopĺňať ďalšie vstupné údaje pre čerpacie stanice. Pokiaľ sú podľa názoru 

uchádzača pre stanovenie prevádzkových nákladov čerpacích staníc potrebné ďalšie údaje, ich výpočet je 

predmetom technického riešenia uchádzača.  

b) Verejný obstarávateľ predĺžil termín predkladania ponúk formou korigenda oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania na 23.8.2013. O tejto skutočnosti informoval všetkých známych záujemcov e-mailom 

aj listom, zároveň túto informáciu zverejnil v príslušnej časti svojej webovej stránky v súlade s informáciami 

uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. 

 

Otázka č. 78: 

Vyplnenie parametrov do formulára „Zoznam materiálov a technologického zariadenia“: 

Vo formulári „Zoznam materiálov a technologického zariadenia“ pre aktivitu A aj pre aktivitu B je požiadavka 

na vyplnenie koloniek „Úroveň činnosti motora podľa čl. 3 bod 2 Nar. EK 640/2009“. Predpokladáme, že 

zadávateľ tu požaduje uviesť označenie úrovne účinnosti (napr. IE2), nie číselnou hodnotu účinnosti. Žiadame 

potvrdiť.  
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Vo formulári „Zoznammateriálov a technologického zariadenia“ pre aktivitu A je evidentné, že v riadku 11 

bude nutné vyplniť viac typov čerpadiel, pretože sa jedná o celkom 49 čerpacích staníc, ktorých vstupné 

parametre sa líšia natoľko, že nie je možné navrhnúť jeden typ čerpadla. Žiadame potvrdiť.  

Vo formulári „Zoznammateriálov a technologického zariadenia“ pre aktivitu B je evidentné, že vo väčšine 

riadkov bude nutné vyplniť viac typov zariadené, pretože nie je pravdepodobné, že rozdielne návrhové 

parametre alebo médiá v jednotlivých ČOV bude možné splniť jedným modelom zariadenia rovnakého 

výrobcu. Žiadame potvrdiť.  

Vo formulári „Zoznammateriálov a technologického zariadenia“ pre aktivitu B je evidentné, že v niektorých 

riadkoch (napr. v riadku 18) bude nutné vyplniť viac typov zariadení, pretože nie je pravdepodobné, že 

rozdielne návrhové parametre alebo médiá bude možné splniť jedným modelom zariadenia rovnakého 

výrobcu. Žiadame potvrdiť. 

Žiadame uviesť: 

 Jednoznačnú požiadavku na spôsob vyplnenia formulára „Zoznam materiálov a technologického 

zariadenia“ pre aktivitu A i aktivitu B, stĺpce „Úroveň činnosti motora podľa čl. 3 bod 2 Nar. EK 

640/2009“. 

 Požiadavku na metodiku spracovania formulára „Zoznam materiálov a technologického zariadenia“ 

pre aktivitu A, tzn. V prípade rozdielnych modelov strojov rovnakého výrobcu, ktoré by mali byť 

uvedené v jednom riadku (napr. riadok č. 11) spoločne do kolónky v jednom riadku, alebo rozšíriť 

počet riadkov (napr. 11.1, 11.2 a pod.). 

 Požiadavku na metodiku spracovania formulára „Zoznam materiálov a technologického zariadenia“ 

pre aktivitu B, tzn. Jeden spoločný formulár na všetky tri ČOV alebo pre každú ČOV samostatný 

formulár. 

 Požiadavku na metodiku spracovania formulára „Zoznam materiálov a technologického zariadenia“ 

pre aktivitu B, tzn. V prípade rozdielnych modelov strojov rovnakého výrobcu, ktoré by mali byť 

uvedené v jednom riadku (napr. riadok č. 18) spoločne do kolónky v jednom riadku, alebo rozšíriť 

počet riadkov (napr. 18.1, 18.2 a pod.). 

 

Odpoveď č. 78:  

Uchádzač musí do stĺpca „Úroveň účinnosti motora podľa čl. 3 bod 2 Nar. EK 640/2009“ vypĺňať označenie 

úrovne účinnosti (napr. IE3 alebo IE2), teda nepožaduje sa číselná hodnota účinnosti.  

Verejný obstarávateľ neodporúča vyhotoviť predmetný formulár samostatne pre každú ČOV, postačuje 

doplniť do príslušného riadku skratku TO, PE alebo BnB, podľa toho o ktorú ČOV ide. 

Uchádzač môže v rámci Aktivity A a B, pokiaľ si to jeho technické riešenie vyžaduje, rozšíriť počet riadkov 

tabuľky podľa jeho potreby. 

 

Otázka č. 79: 

Význam parametrov kanalizácie v časti aktivita A: 

V súťažných podkladoch je v kapitole 2, v časti 2.3 uvedené, že v rámci Aktivity A má vyť vybudované 97 

km splaškovej kanalizácie. Vo zväzku 3, v častiach 4 a, b, c, aktivita A je pre každý región uvedené, koľko km 

a m potrubia má byť vybudované, t.j. pre Topoľčany cca 21 km gravitačnej kanalizácie a cca 10 m výtlačného 

potrubia, pre Partizánske cca 48 km gravitačnej kanalizácie a cca 6 km výtlačného potrubia, pre Bánovce nad 

Bebravou cca 10 km gravitačnej kanalizácie a cca 2 m výtlačného potrubia. Tieto údaje však nedávajú v súčte 

konečnú dĺžku kanalizácie 97 km, ale niečo málo cez 79 km. V prípade, že zameníme rozmer dĺžok v „m“ za 

„km“, celkový súčet dĺžky splaškovej kanalizácie bude zodpovedať. Žiadame potvrdiť, že v prípade jednotky 

„m“ u dĺžok výtlačného potrubia ide o preklep a správna jednotka má byť „km“. 

Odpoveď č. 79:  

Ide o preklep, správne znenie uvedených odstavcov vo zväzku 3 častí 4 pre jednotlivé regióny Aktivity A je: 

 

V rámci regiónu Topoľčany sa požaduje vybudovať: 

- gravitačná kanalizácia   cca. 21 km 

- výtlačné potrubia   cca. 10 km 

- čerpacie stanice          12 ks, vrátane výmeny technológie v 2 existujúcich ČS 

- kanalizačné prípojky     1 139 ks 

 

V rámci regiónu Partizánske sa požaduje vybudovať: 

- gravitačná kanalizácia   cca. 48 km 

- výtlačné potrubia   cca.   6 km 
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- čerpacie stanice          29 ks, vrátane výmeny technológie v 1 existujúcej ČS 

- kanalizačné prípojky     2 236 ks  

 

V rámci regiónu Bánovce nad Bebravou sa požaduje vybudovať: 

- gravitačná kanalizácia   cca 10 km 

- výtlačné potrubia   cca.  2 km 

- čerpacie stanice           9 ks 

- kanalizačné prípojky       369 ks 

 

Otázka č. 80: 

Požiadavka na vystrojenie čerpacích staníc meraním prietoku: 

Vo zväzku 3, častiach 4 a, b, c, aktivita A je u niektorých čerpacích staníc uvedená požiadavka na meranie 

prietoku indukčným prietokomerom a súčasne aj Parschallovým žľabom. Parschallov žľab je určený pre 

meranie prietoku v otvorenom koryte, navyše pre relatívne ustálené prúdenie a nie je vhodný na meranie 

prietok vo výtlaku čerpadla, (navyše by išlo o paralelné meranie s meraním na prítoku do čerpacej stanice).  

 

Žiadame potvrdiť, že u niektorých čerpacích staníc v aktivite A je Parschallov žľab uvedené nesprávne, prípade 

o jednoznačný popis jeho umiestnenia a funkcie.  

 

Odpoveď č. 80:  

V technickom riešení uchádzača je povolené uvažovať ako s indukčnými prietokomermi tak aj s meraním 

prietoku s voľnou hladinou v prizmatickom koryte s použitím merného Parshallovho žľabu. Uchádzač podľa 

druhu zvoleného merania prietoku musí tomu prispôsobiť aj spôsob technického riešenia. 

 

Otázka č. 81: 

Spresnenie požiadaviek na vystrojenie dúcharní: 

V súťažnej dokumentácii je vo zväzku 3, časti 4, aktivita B v kapitolách 2.2.3, 3.2.3 a 4.2.3 uvedená požiadavka 

na zostavu sústavou strojov dúcharní s tým, že každá linka biologického čistenia má byť vybavená minimálne 

2 prevádzkovými dúchadlami a 1 rezervným dúchadlom (s tým, že rezervné dúchadlo má byť použiteľné pre 

obe linky).  

Keďže sa v reálnej prevádzke dúcharne ČOV sústavy strojov v chodu striedajú s cieľom dosiahnutia 

rovnomerného rozloženia prevádzkových hodín, nemožno jednoznačne jedno z dúchadiel považovať za 

rezervné. Splnenie požiadavky na možnosť prepojenia rezervného dúchadla z jednej linky na druhú linku je 

tak dosiahnuteľná len za cenu zložitého návrhu výtlačného potrubia dúcharne, v podstate by však všetky 

dúchadla museli byť zapojené do výtlačných potrubí oboch liniek.  

Pokiaľ by bola táto požiadavka uvedená v súťažnej dokumentácii zmenená na „možnosť prepojenia výtlačných 

potrubí oboch liniek“, išlo by iba o rozumný kompromis (relatívne krátke pripojovacie potrubie a 1 ručný 

uzáver).  

Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že k prevádzkovému stavu, kedy by sa muselo použiť „rezervné“ dúchadlo 

jednej linky pre linku druhú by mohlo dôjsť len v prípade, že by bolo odstavené viac dúchadiel jednej linky 

a súčasne by bolo nutné dúchareň prevádzkovať na návrhový výkon, tak pri správnom prevádzkovaní a údržbe 

strojov by k tomu mohlo dôjsť veľmi zriedka a na relatívne krátku dobu. Táto situácia by ale mohla nastať, 

keď by pri usporiadaní dúchadiel 2+1 pre každú linku nebolo možné prevádzkovať 2 dúchadlá jednej linky 

(napr. 2x porucha, 1x servis + 1x porucha). Potom by štandardne využívané prepojenie výtlačných potrubí 

oboch liniek jedným spojovacím potrubím s ručným uzáverom bolo úplne vyhovujúce opatrenie.  

Žiadame jednoznačne potvrdiť požiadavku zadávateľa na spôsob zabezpečenia prepojenia dúchadiel na 

výtlačné potrubia a zmeniť ju v SP na text „... možnosť prepojenia výtlačných potrubí oboch liniek.“ 

 

Odpoveď č. 81:  

Verejný obstarávateľ nemení znenie Požiadaviek Objednávateľa týkajúce sa dúcharní a rozvodov tlakového 

vzduchu na ČOV. 

 

Otázka č. 82: 

Spresnenie požiadavky na spôsob komunikácie s Obstarávateľom: 

V súťažnej dokumentácii je vo zväzku 1, časti 1, oddiel II, KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE, bod č. 

12. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI 

uvedené:  
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12.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami/uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomnou formou 

prostredníctvom pošty, faxom alebo elektronicky v slovenskom jazyku. Žiadame doplniť bod č. 12.1 

v záverečnom riadku na „...v slovenskom a českom jazyku.“ 

 

Odpoveď č. 82:  

Dovoľujeme si upozorniť záujemcu na formuláciu „zo strany verejného obstarávateľa“, čo znamená, že 

verejný obstarávateľ komunikuje so záujemcami alebo uchádzačmi v slovenskom jazyku. Nie je teda dôvod 

uvedenú formuláciu meniť. 

 

Otázka č. 83: 

Možné prieťahy s vybavením stavebného povolenia ovplyvňujú zásadným spôsobom lehotu výstavby a tým 

aj schopnosť zhotoviteľa dokončiť stavbu v zmluvnom termíne. Poskytne obstarávateľ zhotoviteľovi pomoc 

a súčinnosti pri vybavovaní stavebného povolenia? 

 

Odpoveď č. 83:  

Objednávateľ poskytne súčinnosť pri vybavovaní stavebných povolení podľa svojich možností, zmluvná 

povinnosť je však na strane budúceho Zhotoviteľa.  

 

Otázka č. 84: 

Vo všeobecných položkách je uvedená predbežná suma na archeologický prieskum vo výške 10 000 Eur. 

Je čiastka 10 000 Eur za archeologický prieskum fixná? 

 

Odpoveď č. 84:  

Áno, táto čiastka je fixná/nemenná, a pre všetkých uchádzačov rovnaká. 

 

Otázka č. 85: 

Aké sú stanovené limity znečistenia na vypúšťané vody z ČOV počas realizácie stavby? Je potrebné konkrétne 

povolenie od vodohospodárskeho úradu pri vybavovaní stavebného povolenia? 

 

Odpoveď č. 85:  

Viď podčlánok 8.13 Osobitných zmluvných podmienok. 

 

Otázka č. 86: 

Na základe súťažných podkladov musí zhotoviteľ odstrániť havarijnú závadu do 24 hod. Podľa názoru 

uchádzača sú kľúčové časti ČOV a ČS, ktoré zabezpečujú nepretržité čistenie a odvádzanie odpadových vôd, 

riešené duplicitne a paralelne, takže nemôže, resp. nemalo by dôjsť ku havarijnému stavu. 

Čo je myslené pod pojmom „havarijná závada“? Nie je lehota na odstránenie takejto závady do 24 hod 

neprimerane krátka? 

 

Odpoveď č. 86:  

Termín „havarijná závada“ sa v súťažných podkladoch nevyskytuje. Pokiaľ uchádzač mal na mysli „havarijný 

stav“, ide taký stav, kedy z dôvodu technickej poruchy je znefunkčnené Dielo alebo časť Diela, pričom môže 

dôjsť k bezprostrednému ohrozeniu zdravia alebo života, životného prostredia alebo majetku alebo k iným 

vážnym a nezvratným technologickým problémom na Diela alebo jeho časti. Medzi havarijné stavy patria 

napr. výpadok čerpadiel vratného kalu pre obidve linky ČOV, výpadok dúchadiel alebo iných častí 

prevzdušňovacích systémov pre obidve linky ČOV, nekontrolovaný únik bioplynu s rizikom výbuchu a pod. 

V takýchto prípadoch, pokiaľ boli zavinené Zhotoviteľom, je potrebné bezodkladné odstránenie poruchy 

Zhotoviteľom. Verejný obstarávateľ preto predmetné ustanovenie Zmluvy nemení. 

 

Otázka č. 87: 

V súťažných podkladoch nie je uvedené, kedy prebehne kolaudácia diela a kto je za ňu zodpovedný. 

Môže verejný obstarávateľ presne určiť kedy prebehne kolaudácia diela a kto je za ňu zodpovedný? 

 

Odpoveď č. 87:  

Kolaudačné konanie Diela alebo časti Diela začne po vydaní Preberacieho protokolu na Dielo podľa podčl. 

10.1 alebo na časť Diela podľa podčl. 10.2 Osobitných zmluvných podmienok. Kolaudáciu zabezpečuje 
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Objednávateľ, pričom podklady potrebné k príprave žiadosti o vydanie povolenia k dočasnému alebo trvalému 

užívaniu Diela poskytuje Zhotoviteľ. 

 

Doplnenie SP č. 5 

Verejný obstarávateľ dopĺňa dokument Zväzok 4 Cenová časť, časť 2 Formulár platieb o upravené hárky 

stavebných prác Aktivity A pre všetky tri regióny v zmysle vyššie uvedeného vysvetlenia a doplnenia 

súťažných podkladov. Predmetné hárky (súbory MS Excel) sa nachádzajú na webovej stránke verejného 

obstarávateľa v záložke Eurofondy/ČOV Sever/ČOV Sever práce.  

 

Názvy upravených a platných hárkov MS Excel sú nasledovné: 

- ČOV Sever - Vol 4A TO - 22.7.2013 

- ČOV Sever - Vol 4A PE - 22.7.2013 

- ČOV Sever - Vol 4A BnB - 22.7.2013 

 

Verejný obstarávateľ zároveň žiada záujemcov/uchádzačov aby pôvodné hárky (ČOV Sever - Vol 4A TO - 

5.4.2013, ČOV Sever - Vol 4A PE - 5.4.2013 a ČOV Sever - Vol 4A BnB - 5.4.2013) nebrali do úvahy. 

 

Doplnenie SP č. 6 

Verejný obstarávateľ nižšie uvádza platné znenie zväzku 2, časť 1 Formulár Zmluvy.  

 

Túto platnú verziu časti 1 zväzku 2 Obchodných podmienok pod názvom „Zväzok 2 časť 1 Formulár 

Zmluvy“ zverejnil verejný obstarávateľ aj na svojej webovej stránke v záložke Eurofondy/ČOV Sever/ČOV 

Sever práce vo formáte MS Word. Od uchádzačov sa požaduje aby do svojej ponuky zaradili tento nový, 

platný Formulár Zmluvy namiesto Zmluvy o Dielo obdržanej v súťažných podkladoch. 
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Zmluva o Dielo (ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov na zhotovenie Diela pod názvom 

 

ČOV SEVER 
(ďalej len „Dielo“) 

 

medzi zmluvnými Stranami 

 

 

Objednávateľ: 

 

Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Sídlo:  Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

Zastúpený: Ing. Ján Podmanický, predseda predstavenstva  

Ing. Jozef Tarič, člen predstavenstva 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:  

Ing. Juraj Gajdošík, technicko-investičný riaditeľ 

IČO:  36 550 949 

IČ DPH: SK2020154609 

Obchodný register: OS Nitra, Odd: Sa, vložka č. 10193/N 

Bankové spojenie:  VÚB, a. s., Bratislava – Gorkého ul. 7 

 číslo účtu: 2594047357/0200,1176228759/0200 

Tel: 037/6949203  

Fax: 037/6949398 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a 

 

 

Zhotoviteľ: 

 

Názov:   

Adresa sídla:  

Právna forma:  

IČO:   

DRČ:  

IČ DPH:   

Zápis v OR:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

Telefón:   

Fax:   

 

(ďalej len „Zhotoviteľ”) na strane druhej 

 

 

sa dohodli nasledovne: 
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1. Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie Diela pod názvom „ČOV Sever“ v rozsahu podrobne 

špecifikovanom v Požiadavkách Objednávateľa a Výkresoch vypracovaných a poskytnutých 

Objednávateľom, v súlade s Predbežným technickým riešením a ostatnou dokumentáciou vypracovanou 

Zhotoviteľom podľa požiadaviek Zmluvy.  

2. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví Dielo a odstráni akékoľvek jeho vady 

v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

3. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie Diela zmluvnú cenu v lehotách 

a spôsobom, predpísaným v Zmluve v sume: 

 

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH...................................................  EUR 

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

 

DPH ……................................................................................................  EUR 

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

 

Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH.............................................  EUR 

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

 

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami Zmluvy v dobe a spôsobom 

stanoveným Zmluvou.  

 

DPH bude fakturovaná v súlade s predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie. 

4.  Ak je Zhotoviteľom združenie, v prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ 

zaväzuje predložiť Objednávateľovi fotokópiu dodatku k zmluve o združení, a to v lehote 14 

kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia. 

5. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané štatutárnymi 

orgánmi oboch zmluvných Strán. Dodatok nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia 

na webovej stránke Objednávateľa. 

6. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 

v Slovenskej republike. 

7. Zmluvné Strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že 

sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 

8. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci 

po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa. 

 Vzhľadom na uvedené má sa za to, že vo všetkých ustanoveniach Zmluvy, Všeobecných zmluvných 

podmienok, Osobitných zmluvných podmienok alebo Požiadaviek Objednávateľa v ktorých sa odkazuje 

na dátum podpisu alebo uzavretia Zmluvy sa tento odkaz vzťahuje na dátum nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy. 

9. V Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných 

podmienkach. 

10. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.  
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11. Prílohami Zmluvy sú nasledovné dokumenty: 
 

(a) tento Formulár Zmluvy 

(b) Návrh na plnenie kritéria a Ponukový list 

(c) Príloha k ponuke 

(d) Osobitné zmluvné podmienky 

(d1) Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov 

(e) Všeobecné zmluvné podmienky 

(e1) Vzorové tlačivo Dohody o riešení sporov 

(f) Požiadavky Objednávateľa 

(f1) Časť 1  Všeobecné informácie  

(f2) Časť 2  Všeobecné požiadavky: Stavebné práce 

(f3) Časť 3  Všeobecné požiadavky: Strojnotechnologické a elektrotechnické práce 

(f4)  Časť 4  Osobitné požiadavky 

(f5)  Časť 5  Skúšky 

(f6)  Časť 6  Inžiniersko-geologický prieskum 

(f7)  Časť 7  Doklady 

(g) Výkresy 

(h) Predbežné technické riešenie 

(h1) Technické správy a výkresy 

(h2) Technologický návrh ČOV 

(h3) Prevádzkové náklady 

(h4) Predbežný harmonogram prác 

(i) Cenová časť 

(i1) Preambula 

(i2) Formulár platieb 

(j) Zábezpeky 

(j1) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na vykonanie prác 

(j2) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na zadržané platby 

(j2) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na záručné opravy 

(k) Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 

 

Vysvetlenie: 

 Dokumenty (b), (h) a (i2) sa k Zmluve prikladajú tak ako boli akceptované Objednávateľom na 

základe ponuky Zhotoviteľa, 

 Ostatné dokumenty sa prikladajú k Zmluve tak ako boli predložené Objednávateľom v súťažných 

podkladoch, vrátane zapracovania zmien a úprav vyplývajúcich z vysvetlení a doplnení 

súťažných podkladov, 

 Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov sa k Zmluve prikladá v celosti tak, ako bolo 

predložené uchádzačom počas verejnej súťaže. 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

 

 

Dátum: 

 

Podpis: 

 

 

Pečiatka: 

ZHOTOVITEĽ: 

 

 

Dátum: 

 

Podpis: 

 

 

Pečiatka: 
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Doplnenie SP č. 7 

Verejný obstarávateľ za účelom vylúčenia nejednoznačného výkladu niektorých ustanovení súťažných 

podkladov upravuje znenie prvej vety odseku zväzku 3 časti 1 Všeobecné požiadavky, kapitola 5.4 „Kontrolný 

a skúšobný plán“ nasledovne: 

 

 pôvodné znenie 

Zhotoviteľ do 30-tich dní od Dátumu začatia prác predloží Stavebnému dozoru a na odsúhlasenie 

„Kontrolný a skúšobný plán (KSP)“, ktorého obsahom bude počet a druhy skúšok pre všetky materiály 

a technológie použité pri výstavbe vrátane spôsobu predkladania a zodpovednosti za skúšky.  

 

 nové znenie 

Zhotoviteľ do 30-tich dní od Dátumu začatia prác predloží Stavebnému dozoru na odsúhlasenie 

„Kontrolný a skúšobný plán (KSP)“ vypracovaný podľa požiadaviek  zákona č. 254/1998  Z. z. 

o verejných prácach, ktorého obsahom bude počet a druhy skúšok pre všetky materiály a technológie 

použité pri výstavbe vrátane spôsobu predkladania a zodpovednosti za skúšky.  

 

Doplnenie SP č. 8 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 12 ods. 1 písm. a/ bod 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach dopĺňa 

zväzku 3 časti 1 Všeobecné požiadavky, kapitola 5.9.3 „Prevádzkové poriadky a manipulačné poriadky“ 

o nový posledný odsek nasledovne: 

 

„Plán užívania verejnej práce 

Projektant Zhotoviteľa vypracuje podľa § 12 ods. 1 písm. a/ bod 6 zákona č. 254/1998  Z. z. o verejných 

prácach „Plán užívania verejnej práce“ na celé Dielo tak, aby počas jeho užívania nedošlo 

k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jeho poškodeniu, prípadne predčasnému opotrebeniu.“ 
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Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 2 
 

Otázka č. 1:  

V zadávacej dokumentácii, v časti Topoľčany - Bošany, uchádzač nenašiel stoku B-A-5 v žiadnej situácii. 

Stoka B-A-5 je zaznačená v pozdĺžnom profile „29_C4-4 .10_PP, BOSANY, stoka L,B-A-5,B-A-5-1-1" aj v 

cenovej časti ako gravitačné potrubie v excelovom súbore „ČOV Sever - Vol 4A TO - 5.4.2013". Zadávateľ 

túto stoku zmieňuje vo zväzku 3 Požiadavky Objednávateľa len ako výtlak. 

 

Je stoka B-A-5 ako gravitačné potrubie predmetom diela? 

Pokiaľ áno, uchádzač žiada o zaslanie situácie s vyznačenou stokou B-A-5 gravitačné potrubie. 

 

Odpoveď č. 1: 

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že stoka B-A-5 ako gravitačné potrubie nie je predmetom Diela, bola 

zaradená do Cenovej časti a medzi pozdĺžne profily omylom. 

 

Otázka č. 2:  

V zadávacej dokumentácii , v časti Topoľčany - Bošany, sa nachádza výtlačné potrubie medzi mestami 

Solčany a Bošany. Toto potrubie je vo zväzku 3 Požiadavky Objednávateľa špecifikované ako B-A výtlačné 

potrubie Bošany - Solčany s dĺžkou 4360,59m. Takto je to zaznačené aj vo výkresovej dokumentácii. V 

cenovej časti je tento výtlak rozdelený na dve časti a to Výtlak B-A (poradové číslo 29) v stavebnom objekte 

SO 0189.1 Kanalizácia Bošany a ako Výtlačné potrubie (poradové číslo 33) v stavebnom objekte SO 0191.1 

Kanalizácia Bošany - Solčany - Výtlačné potrubie. 

 

Chápe uchádzač správne, že má oceniť len objekt SO 0191.1 Kanalizácia Bošany - Solčany - Výtlačné 

potrubie a objekt SO 0189.1 Kanalizácia Bošany výtlak B-A nechať neocenený? 

Pokiaľ nie, žiadame obstarávateľa, aby určil akým spôsobom má uchádzač oceniť obidva výtlaky? 

 

Odpoveď č. 2: 

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že ide o duplicitu. Žiadame uchádzačov aby v Cenovej časti „ČOVSever – 

Vol 4A TO“, v hárku „Bošany“ položku č.29 neoceňovali. Výtlačné potrubie B-A medzi obcami Solčany 

a Bošany má byť ocenené iba v položke č. 33 „Výtlačné potrubie“.  

Pokiaľ uchádzač nedopatrením ocení aj položku 29, bude sa to brať ako zrejmá chyba v písaní, ktorú komisia 

pre vyhodnotenie ponuky opraví na neocenenú položku. 

 

Otázka č. 3.  

V zadávacej dokumentácii, v časti Bánovce nad Bebravou - Horné Naštice, sa v cenovej časti nachádza 

objekt SO 12 Privádzač Bánovce nad Bebravou - Horné Naštice. Súčasťou tohto objektu sú Kanalizačné 

prípojky. Vo výkresovej dokumentácii ich uchádzač nenašiel. 

 

Chápe uchádzač správne, že môže nechať položku s poradovým číslom 16 Kanalizačné prípojky ako nulovú? 

V prípade že nie, uchádzač žiada o spresnenie informácií o týchto prípojkách, tak aby bol schopný ich 

oceniť. 

 

Odpoveď č. 3.  

Verejný obstarávateľ potvrdzuje správnosť úvahy uchádzača, Cenová časť „ČOV Sever – Vol 4A BnB“ 

v hárku „Horné Naštice“ obsahuje položku č. 16 „Kanalizačné prípojky“, ktoré sa do cenovej časti dostali 

nedopatrením a nie sú predmetom Diela. Žiadame preto uchádzačov aby túto položku 16 neoceňovali.  

Pokiaľ uchádzač nedopatrením ocení aj položku 16, bude sa to brať ako zrejmá chyba v písaní, ktorú komisia 

pre vyhodnotenie ponuky opraví na neocenenú položku. 

 

Otázka č. 4.  

ČOV Partizánske 

Napriek tomu , že v rámci vysvetlení a dopln ení súťažných podkladov č.1 predmetnej verejnej súťaže bolo 

na otázku č.75 odpovedané  jasne a zrozumiteľne , dovoľujeme si ešte raz upresniť danú otázku a 

podrobnejšie popísať nezrovnalosti  v súťažných podkladoch. 



ČOV Sever – vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 2 

 

2 

Jedná sa o ČOV Partizánske. V súťažných podkladoch , Zväzok 3, Časť 4, Aktivita B, Čistenie OV, je na str. 

54 uvedený pre S0-04 Lapač piesku a tuku Ueden dvojkomorový) popis stavebných úprav, ktoré sa majú 

vykonať na jestvujúcom stavebnom objekte. V rámci celého popisu S0-04 však nie je ani raz spomenuté, že 

sa má uvažovať s vybudovaním ďalšieho dvojkomorového lapača piesku a tuku ako nového objektu. Vo 

výkresovej časti je S0-04 Lapač piesku a tuku označovaný tiež ako pôvodný rekonštruovaný objekt a 

nevyskytuje sa jeho označenie ako nový objekt. 

Na str. 60 je v texte však uvedené, že PS-02 Lapač piesku a tuku pozostáva z dvoch prevzdušňovaných 

lapačov piesku a tukov , pričom každý tento lapač piesku a tukov pozostáva z dvoch pozdÍžnych komôr 

(spolu teda štyri komory).  Podľa tohto popisu , by však bolo nutné stavebne dobudovať ďalší dvojkomorový 

lapač piesku a tukov, čo nie je v súlade s textom na str. 54 a ani s výkresovou časťou. 

Po podrobnejšom  rozpísaní danej nezrovnalosti Vás teda opätovne prosíme o odpoveď na otázku. Má sa 

teda v ponuke uvažovať s dvomi dvojkomorovými  lapačmi alebo len s jedným  dvojkomorovým 

jestvujúcim? 

 

Odpoveď č. 4.  

Jedná sa o jestvujúci stavebný objekt v dvojlinkovom usporiadaní. Uchádzač musí uvažovať 

s rekonštrukciou tohto stavebného objektu, ktorý pozostáva z 2 liniek lapačov piesku a tukov, pričom každý 

z nich je členený na 2 komory (jedna komora na separáciu piesku a jedna komora na zachytenie/oddeľovanie 

tukov a olejov), t.j. nepožaduje sa vybudovanie žiadneho ďalšieho nového lapača. 

 



V~s lisl cislolzo dna 
64358-13/2014 / 03.12.2014 

Vee 

Nase clslo 
16907/0152/2014 

Doprastav, a.s. 
Generiilne riaditel'stvo 
Drieiiova 27 
826 56 Bratislava 

'Zapadoslovenska vodarenska spolocnost' a.s. 
Nabrezie za hydrocentratou 4 
949 6Q Nitra 

Vybavuje/~ 
lrtg. Roman Hulak 
02/48271446 

Bratislava 
04. decembra 2014 

"Zhotovenie stavby: GOV Sever" - odpoved' na ziadost' o vysvetlenie 

Vazeny verejny obstaravatel', 

dfia 03.12.2014 bol spolocnosti Doprastav, a.s. doruceny list Vas list reg. Cislo 64358-
13/2014 zo dna 03.12.2014 (cfalej len ,,ziadost"'), ktorym v zmysle § 42 ads. 2 zakona c. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich 
predpisov (d'alej len ,,ZVO") ziadate spolocnost' Doprastav, a.s. aka vedtlceho clena zdnuzenia 
,,GOV Sever" (d'alej len ,,uchadzac") o vysvetlenie, odstranenie chyb v pocitanl a zostlladenie 
deklarovanych informacii a tldajov v ramci zakazky vyhlasenej verejnym obstaravatel'om 
Zapadoslovenska vodarenska spolocnosf, a.s., Nabrezie za hydrocentralou 4, 949 01 Nitra, vo 
Vestnlku EU c. 91/2013 zo dna 11.05.2013 pod zn. 2013/S 091-154588 a vo Vestnlku verejneho 
obstaravania c. 91 /2013 zo dfia 11.05.2013 pod zn. 7294-MSP na predmet zakazky ,,Zhotovenie 
stavby GOV Sever" (d'alej len ,,zakazka"). 

V ziadosti verejny obstaravatel' uvadza, ze ,,vo formulari 11.01 Vypocet rocnej spotreby 
e/ektrickej energie na GOV Partizanske po dobudovani komisia zistila matematicke chyby, a lo 
v polozkBch 27, 28, a 30, 31. Ide o cerpadla vmitomej recirlrulacie c. 1, 2 a 4, 5. Hodnota 
dek/arovanej spotreby elei<trickej energie v st/pci ,,Spotreba elektrickej energie" nezodpoveda 
udajom uvedenym v ostatnyc/1 st/peach lycl1to riad/<0v, l.j. sucinu uvedenych motohodin a prikonu 
na hriadeli agregalov!cerpadiel. Rovnako dei<larovane Udaje v stfpci ,,Pocet motohodin prevadzky 
za rok" nie su v su/ade s textovou casrou vypoetu prevadzkovych nai<ladov." 

Verejny obstaravatel' v ziadosti ziada uchadzaca o odstranenie chyby a zosuladenie udajov 
o spotrebe elektrickej energie na GOV Partizanske v polozkach 27, 28 a 30, 31, ktore uchadzac 
uviedol vo forrnulari 11.01 ,,Vypocet rocnej spotreby elektrickej energie na GOV Partizanske po 
dobudovani" av sprievodnej sprave o posiupe vypoetu prevadzkovych nakladov na GOV 
Partizanske. 

Verejnym obstaravatel'om zisteny nestllad v ponuke uchadzaca tymto listom potvrdzujeme. 
Uvedene chyby/nestllad vznikol pri prepise vypocftanych Ciselnych udajov navrhovanych cerpadiel 
vntltornej recirkulacie zo sprievodnej spravy do formulara 11.01. Spravne hodnoty stl stanovene 

Teief6n 
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CERTIFJK6VANV SYSTtM MANAZERSTVA 
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o·oprastav, a.s. 
Generalne riaditel'stvo 
Drieifoira 21 
826 56 Bratislava 

v nasej ponuke v sprievodnej sprave .,11.5 Textova cast' - Vypocet prevadzkovych nakladov na 
GOV". 

Spravnu hodnotu poctu tl}()tohodih prevad.zky ia rdk (vypocftanil aka podiel rocneho 
mr.ozstva media a menoviteho vykonu zariadenia: 5 .361 120 m3/iok I 1080 .m31hod = 4 964 
hod/rok) a spravnu hodnotu spotreby elektrickej energie (vypoCitanil aka sucin poc!u 
motohodnfm a prikonu na hriadeli zariadeni<i: 4 964 hod/rok x 4,4 kW = .21 841,60 kWh/rok) 
ucMdzac pre kazde cerpadlo vniltornej recirkulacie opravil vo formulari .,11.01 Vypocet rocnej 
spo!reby elektrickej energie na GOV Partizanske po dobudovani", v riadkoch ·27, 28, 30 a 31. 

Nakol'ko sa zmenila rocna spotreba elektrickej energie na GOV Partizanske, zmehili sa 
aj rocne prevadzkove naklady na COV Partizanske po dobudovanl stanove.ne) vo formulari ,II. 
Vypocet prevadzkovych nakladov GOV Partizanske po dobud.ovani" a taktiez celkove prevadzkove 
nakladydielEJ uvedene vo formulari .,Ill. CELKOVE PREVADZl<OVE NAKLADY DIELA". 

. Opraveny vypocet rocnej spotretw elektrickej energie eerpadiel vnutornej recirkulacie na 
GOV P9rtizanske, z nej vyplyvEJjilcu zmenu rocnych prevadzk0v)lch nakladov na COV Partizanske 
a zmenu celkovych prevadzkovych nakladov diela Varn zasielame v prilohe tohto listu v tlacenej 
forme a v elektronickej forme vo formate xis na CD. 

Taktiez Varn v prilohe tohto listu v tlaeehej forme zasielame upravene tlacivo .,Navrh na 
plnenie kriterif na vyhodnotenie ponuk", ktqre bolo touto chybou ovplyvnene. 

S pozdravom 

Prilohy: 

Ing. Roman Hulak 
veduci utvaru pripravy ponuk 

1. opraveny .,Formular 11.01 Vypocet rocnej spotreby elektrickej energie na GOV Partizanske po 
dobudovanf" - tlacena forma 

2. opraveny .,Formular II. Vypocet prevadzkovych nakladov GOV Partizanske po dobudovanf" -
tlacena forma 

3. opraveny ,,Formular Ill. CELKOVE PREVADZKOVE NAKLADY DIELA" -tlacena forma 
4. upravene tlacivo .Navrh na plnenie kritarif na vyhodnotenie ponuk" -Ua.cena form a 
5. subor .,GOV Sever - Vol 1 Vypocet PN 04_12_2014 Oprava.xls" -elektronicka forma na CD 
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Formul:ir ill. CELKOvE PREY ADZKOVE NAKLADY DIELA 
~lcncnC podl'a rcgi6nov:a aktivit 

Regi6n Aktivita Prev<ldzl<ove n:iklady aktivit EUR 

A 
11 972,92 € 

59,864.61'€ GCtKO.i::t!f:S!'r6'<':t1Cfr>re~i:adikO.\'.C~O"aiaaoY_:ho:v2J;~t~~(f~~i.:'Si(i'1c: 
"Cclkove rO~ne PfevAclikOV~-n~kfadY-IiOVCJ stokovcj siete 

CclkovC ro~nC prcvUdzkovC miklncly-COV B<inovcc nad Bcbravou 
B .c.ctKov:c/;S'.rOl'.:nc:tpr~v·adiJ~o:v:c!ii'aklaoy;C.o:V<B'~no~::2c_;na=a1F.i."Cbr:a1ou=-----: -.. ,.-

279 983,93 € 
·I- , ) '39.9:'.9J9;63;~€ 

BANOVCE NAD BEBRAVOU 

GcUCO~C~ilfildii'dY.iilil.'.:i;:ib'Czj;"~CCh-ii::";m·1n:.)ifa:t.in'tO.i'.a"nCj;ZlVOtnOSti_tCClfr10k>:i,!iCkYCh:zilfiiidCi:iFi'1a-;(;_G'fl. 0.Bii'iiOY.Cc!nad;SCb'iiiV0\1 ... 3}7 000,00 € 
CclkOvC prcv:ldzko\'C nllkl:tdy rcgiOnu 1 776 784,24 £ 

A C~l~o_\'._c ,n)?,~~-f-~-~-~'.·'.~~~?~'.~.~~~~~ ~-~--~-:!. ~~-~k-~o~_cJ_.5.i.~-1~. . I 21 016,25 £1 
Cclko:vCi5irocnC1p(cx<'i.d1koi.:C.:nakl3dy.~no:v,c.1!srokoVcrsictc-· · .. : : 105~081.26"€ 
Cc\kovC tO~Il~-pr-CV}(f7J<ovC mi.kh!<ly C::ov Partizfulske [ 433 097,61 € PARTIZANSKE 
C_C1KOXC.;c5.fy_(iC1l'6}]'.i"r_CXU'diJ<C:i~'.6j{iiKlaCif.{G:0.~!>Prii:iiifulskc: .- ,_ , _.. . J ;: :: . . . . 2' 1'65 _;_"4_8_8;0.6::€ B 

CClkO~_tj.ii':.\klciO.~)Ji3i£iib.CZi)c'&!"iiiC~ruiil:-;g·ariiii·to.~iiiiej::%iVO.titOSt(icchii010giCJ.fy,Ch0::liriidCii:i'il:l''.C:G>V·P,3.rtiZfuJ.Ske{ ''•:.-~-- · · · --~ ··.-;- ----:.:_-_;"3J.7;0-o.o:o:o::t 
CelkovC:prcvlldzkovC;n:iklady rcgi6nu 2 587 569.31 € 

A 
37232,JOE 

f§:~~~~W:~fil..~f8Qil16.0ifl.:8{€ 

C"t;fk~~~-rocne· rrevadzkove:niiki2:dY DOV~(StOkOVCISTCic 
~-ClKo:..t:r5~tifo~p_re)'.1U'iiZ!cW.@:i'a:K_l'?aYJJi"&.Cj!StOlffi:;'.e)£SictC;-':: :. .. 

TOPQ[(:AN'{ 
B 

Cc!kovC ro~nC prcv<idzkovC rnlklady CCV Topo\"Cany 
raKOVl~')!i'n'ffii;';Ofrt;;107.ko~1ffriilKraay1e.0V,-~1fo)iCiT.Cii'iiV~- ·--< :;':.~:.:::-,-. ~--_,/.:,;. ,...';,:.' ---. ',:i:,,.'~--:::-. <I:': .. 

/-,_':''.i' ,,.,,,_. .• ,. ·;---,·--~_:3j1 :-Z-:'.0.0.0~0.0:i:'. B.~1KO:;;~chl;ak-1'a·af}n-~0.~iJ.~ZP~~~;n~c~mi'riKgiianto:~nn~i/Zi_Y,QtiiOsti'tccnn·91§gitKY.co;zanaacnrr1a::(:0Y/:rOp\it~an~,r-·· ,."" ~~'.:·' ,---~~::.::~~::::. 
Cclkov!! prcvUdzkovC nliklady rc~i6nu 2 280 000.70 € 

.·,o_o,;. __ • {'1i:i'~ ~iii/?i§;if::J17;'.;{:!ij}j;!~~. : ., ' i' ··.;·. _, ,,._ ,;GELKP:l'.'Ei'BRE:Y'@Z:BiQ:\!'£'l'1•iKt:A'Dii!''DJ)ELWi'] 

' 
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GOV SEVER 

NA VRH NA PLNENIE KRITERII NA VYHODNOTENIE PONUK 

Referenene cislo zverejnenia v Uraclnom vcstniku EUNestniku UvO: U.V. EU/S91 zo dila 
11.05.20 I pod znackou 2013/S 091-154588 I Vestnik UvO c. 91/2013 zo d11a 11.05.2013 
pod znackou 7294-MSP 

Nazov zakazky: Zhotovenie stavby: COY SEVER 

Ponuka sa predklada pre: 

Zapadoslovenska vodarenska spolocnost', a.s. 
Nabrezie za hydrocentralou 4, 949 60 Nitra 

Bratislava, 04.12.2014 

1. OBCHODNE MENO A SIDLO ALEBO MIESTO PODNIKANIA 

Obchodne meno(a) uch:\dzaca (resp. Sidlo(a) alebo miesto(a) 
Clenov slrnpiny ~odavatel'ov) podnikania 

--- ···-· 

Uclu\clzac/ 

veduci clen 
Doprastav a.s. Drie1lova 27, 826 56 Bratislava 

Clen 2* Vahostav - SK a.s. Hlinska 40, 010 18 Zilina 
---- ------

I OVIDA s.r.o. 
I Mojmfrova 2257/21, 955 01 

CJen 3* I Topol'eany 

I Cleo 4* J~PEK, s.r.o. J Stefanikova 81, 949 01 Nitra 
---- -----

* Ptidajte alebo vy111aite d'a/Sie riadky pre C/enov pod fa potreby, ak ponuku predklad6 sk11ph1a dod6vatel'ov. 

Upozornenie: podzhotovitel' sa pr.e 1(Ce!y tejro ponuky nepovaiuje za CfE;na skupiny dodfrvatel'ov. Ak ponuku 
p1'edkladG uchiidzaC sa111ostatne (nie ako skupina dodciva~e.fo1~, fldzov uc/1iidzaCa uvedie v riadku uchGdzaC a 
ostatne riadky sa vyn1ai1/. 

zv~zakTc35r 2,;: 3 
Navrh na plnenie kriterii 



GOV SEVER 

2. NAVRH NA PLNENIE KRITERii NA VYHODNOTENIE PONUK 

Ponukova cena bez DPH: 

(s/ovom) 

sum a DPH 20%: 

(slovom) 

-------------------------Z~,_'.7.~l}_l}.~~- EUR 
sede1ndesiatose1n111ili6novsede111stoptit'desiatsede1ntisfcslolrin6st' EUR 

651100 

_______________________ !:?_J~_l_42J_:]}___ EUR 
piit11clst'111ili6novsede111stopiit'clesialjedentisic§tyris10clvadsat'dva EUR 

731100 

Ponukova cena vn\tane DPH: __________________ _2_'!__50~~-6,38 _ EUR 
d evii t'des iat S tyr i 111iii6nov pat's I oos e 1 nt is f cpiit's totri dsa t'S est' EUR 

381100 (s/ovom) 

Celkove prevaclzkove naklady Diel a* bez DPH: 6 -~<j_!}~_:I~§_ EUR 

(s/ovom) 

suma DPH 20%: 

(siovom) 

Sesli11 ili6novSes t'stoStyridsatStyritis f cfristopat'des iatStyri EUR 
261100 

__________________ )_}~~70&~---
j eden 111ili6 n tri st odvad sat'osen 1 tis f cos e ins I as ede 111d es i at 

851100 

EUR 
EUR 

Celkove prevadzkove naldady I>iela vratane DPH: --------------------------7_~7__3 22~11___ EUR 
EUR sede1n 111jff6novdevi:i t's t os ed e ind es i at tri tis f c dves t odvodsa [ptit' 

(s/ovom) 111100 

*Celkove prev6dzkove n6klady Die/a podl'a Casti 5 Predbeine technicke rie§enie, kapitola 5.3.1, 
rypoctovy Forrnular Ill. 

11~ 
ooprastav, a. s. • TYO 

RALNE RIADITEl'.S G~NE ,8 27 826 56 Bratlslava 
f'lri~i'iO\ -' 015? · 

Podpis : Ing. Roman Hulak, vedt\ci odboru pripravy porn'.1k 

(osoba alebo osoby opritv1?ene na podpis v 111ene UchcfdzaCa) 

Datum: 04.12.2014 

zvazok1.-i5-ast-2A -
Navrh na p!nenie krit8ril 

4 





ČOV Sever – vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 4 

 

1 

 

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 4 
 

Otázka č. 1:  

Verejný obstarávateľ požaduje priloženie výpočtových tabuliek v digitálnej podobe vo formáte .xls bez 

zaheslovania výpočtov. 

Výklad požiadavky obstarávateľa vo Zväzku 1, časť 5, strana 68 a súčasne v Zväzku 1, časti 5, kapitola 5.2 

na strane 57 považujeme za nejednoznačný, dovoľuje dvojaký výklad. 

Na strane 57 tohto dokumentu je uvedené: „Uchádzač je povinný vypočítať všetky požadované hydraulické 

a technické parametre, resp. vyplniť každú bunku výpočtovej tabuľky ku každej ČOV....“. 

Na strane 68 tohto dokumentu sa dá vyčítať, že sú požadované nezaheslované výpočty parametrov 

pravdepodobne vrátane vzorcov, tzn. že výpočty majú byť nezaheslované. 

Vyplnenie výpočtových tabuliek ČOV jednotlivými výpočtami je pre väčšinu buniek nereálne. Výpočet 

pre návrh ČOV sa skladá z viacerých jednotlivých postupov a častí, ktoré sú spracované samostatne 

pomocou nezávislých výpočtových programov a grafov. Preto nie je možné vložiť vzorce pre výpočet 

jednotlivých veličín do jednej bunky výpočtovej tabuľky. 

Pokiaľ by programátor projekčnej firmy bol skutočne schopný vytvoriť takúto výpočtovú tabuľku pre návrh 

ČOV, jednalo by sa o licencovaný komerčný software. V neposlednom rade sú v rámci výpočtov využité 

skúsenosti spracovania projektu, ktorý tvorí know-how konkrétnej firmy, ktorým sa táto profiluje voči 

konkurencii. 

Zverejnenie tohto výpočtového postupu v zadaní v požadovanom rozsahu by bolo proti obchodným 

záujmom spracovateľa projektu. 

Podľa nášho výkladu sú požiadavky zadania splnené vyplnením číselných hodnôt, pretože výsledky 

výpočtov sú podľa pokynov uchádzačov vložené do jednotlivých buniek výpočtovej tabuľky nezaheslované. 

 

Žiadame o jednoznačné vysvetlenie požiadavky. Potvrdí verejný obstarávateľ, že vyplnené číselné hodnoty 

vo výpočtových tabuľkách ČOV, (nie však vzorcov pre ich stanovenie) vyhovejú požiadavke zadania? 

 

Odpoveď č. 1: 

 

Áno, verejný obstarávateľ potvrdzuje, že takto vyplnené číselné hodnoty vyhovejú požiadavke zadania. 

Verejný obstarávateľ si však dovoľuje upozorniť, že komisia na vyhodnotenie ponúk si môže vyžiadať 

(v rámci žiadosti o vysvetlenie ponuky) napr. vstupné hodnoty a/alebo spôsob výpočtu týchto číselných 

hodnôt. Preto uvedené odporúčame uchádzačom uviesť už v ponuke. 

 

 

 



ČOV Sever – vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 5 

 

1 

 

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 5 
 

Otázka č. 1:  

V poskytnutých vysvetleniach zo dňa 2.8.2013 sme na našu otázku ohľadom navrhovanej lehoty splatnosti 

faktúr 90 dní (otázka č. 48) dostali odpoveď, že citovaná novela Obchodného zákonníka č. 9/2013 Z.z., ktorá 

ustanovuje maximálnu lehotu splatnosti faktúr 30 dní. resp. 60 dní od doručenia faktúry, sa vzťahuje iba 

na „dodanie tovaru alebo poskytnutia služby“, a nie na uskutočnené „stavebné práce“. 

 

Dovoľujeme si upozorniť obstarávateľa, že POJMY „ zákazka na uskutočnenie stavebných prác“, „zákazka 

na poskytnutie služby“, „ zákazka na dodanie tovaru“ alebo členenie predmetov plnenia na „tovar, práce 

alebo služby“, platia v zmysle § 3 zákona o VO len na účely zákona o verejnom obstarávaní (odporúčame 

pozrieť zákon o VO). 

 

Náležitosti faktúr pre obchodno-záväzkové vzťahy upravuje zákon o DPH (§ 71 a § 72), ktorý pozná iba 

pojmy „dodanie tovaru“ a „poskytnutie služby“, pričom „dodaním služby sa rozumie každé plnenie, ktoré 

nie je dodaním tovaru“ (viď § 8 a § 9), to znamená že tento zákon pozná len dve kategórie odplatných plnení 

a podľa cit. negatívneho vymedzenia pod pojem „služby“ patria aj „služby“ aj „práce“. 

Náležitosti obchodných zmlúv, v tomto prípade Zmluvy o dielo upravuje § 536 a nasl. Obch. zákonníka 

a Obchodný zákonník pojmy zo zákona o VO (tovar, práce a služby) nepozná a pre účely obchodného práva 

v jednotlivých častiach zákona upravuje pojmy inak (napr. dielo, vec hnuteľná, vec nehnuteľná, tovar, 

zásielka... atď) ako je upravené v zákone o VO a nepozná pojem „stavebné práce“. 

Rovnako Smernica EU č. 7/2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, v úvodných 

ustanoveniach ( viď ods. 11) pre účely smernice upravuje pojmy pre nasledovne: „ Dodávka tovaru 

a poskytnutie služieb za odplatu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by takisto mali zahŕňať plánovanie 

a vykonávanie verejných prác a stavebno-inžinierskych prác“, ktorú bola SR povinná prevziať do národnej 

legislatívy SR v celom rozsahu. 

Upozorňujeme, že každý právny predpis upravuje pojmy len pre účely daného predpisu t.j. inak ako iné 

predpisy (nie zhodne), ako je tomu aj v tomto prípade. Nakoľko  obchodno-právne predpisy, ktoré sú pre 

určenie lehoty splatnosti faktúr rozhodujúce, poznajú len dve kategórie poskytovaných plnení za odplatu 

(„tovar“ a „služby“), tieto pojmy zahŕňajú všetky druhy plnení, t.j. aj „stavebné práce“ a teda povinnosť 

podľa novely č. 9/2013 Z.Z Obchodného zákonníka dodržať maximálnu zákonnú lehotu splatnosti faktúr sa 

vzťahuje aj na „stavebné práce“, a nie ako uvádza obstarávateľ v poskytnutom vysvetlení. 

 

Preto žiadame v zmysle pôvodne zaslanej otázky vykonať opravu ustanovení Osobitých zmluvných 

podmienok, podčlánok čl. 14.7 a žiadame uviesť „lehotu splatnosti faktúr 60 dní od doručenia faktúry“, inak 

budú Osobité zmluvné podmienky v tejto časti v rozpore s platnou legislatívou SR i EU, a teda budú 

neplatné  obstarávateľ bude znášať právne následky. 

 

Odpoveď č. 1: 

 

Lehota splatnosti faktúr bola stanovená verejným obstarávateľom so zreteľom na postup úhrady žiadostí 

o platbu, na základe ktorých prebieha financovanie projektov spolufinancovaných z prostriedkov Kohézneho 

fondu a štátneho rozpočtu. Tieto postupy sú zakotvené v platnej a účinnej  Zmluve o poskytnutí NFP, ktorú 

má podpísanú verejný obstarávateľ (Prijímateľ pomoci) s Ministerstvom životného prostredia SR 

(Poskytovateľ pomoci).  

  

Uchádzač, ak chce predložiť platnú ponuku, je v tomto prípade povinný akceptovať dohodu navrhovanú 

verejným obstarávateľom v zmysle zákona č. 09/2013 Z.z. § 340aods. (1). Vzhľadom na skutočnosť, že 

verejný obstarávateľ plánuje realizovať platby spôsobom pred financovania nie je možné z jeho strany 
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zabezpečiť realizáciu platieb v termíne kratšom než je uvedený v zmluve. Týmto žiadame uchádzača aby 

bral ohľad na situáciu verejného obstarávateľa, ktorý nedisponuje vlastnými prostriedkami v takom rozsahu 

aby mohol realizovať platby v inom systéme než systém pred financovania, v rámci ktorého Poskytovateľ 

pomoci overuje platby pred ich vyplatením Zhotoviteľovi. 
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Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 6 
 

Otázka č. 1:  

Vo vysvetlení a doplnení súťažných podkladov č. 2 v odpovedi č. 1 verejný obstarávateľ uvádza : 

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že stoka B-A-5 ako gravitačné potrubie nie je predmetom Diela, bola 

zaradená do Cenovej časti a medzi pozdĺžne profily omylom. 

Chápe uchádzač správne, že v stavebnom objekte SO 0189.1 Kanalizácia Bošany nemá oceňovať položku č. 

17 ? 

 

Odpoveď č. 1: 

 

Áno uchádzač správne chápe, že v stavebnom objekte SO 0189.1 Kanalizácia Bošany nemá oceňovať 

položku č.17 „Kanalizačná stoka B-A-5“. 

  

Otázka č. 2:  

Vo vysvetlení a doplnení súťažných podkladov č. 2 v odpovedi č. 2 verejný obstarávateľ uvádza : 

Žiadame uchádzačov aby v Cenovej časti „ČOV Sever – Vol 4A TO“, v hárku „Bošany“ položku č.29 

neoceňovali. Výtlačné potrubie B-A medzi obcami Solčany a Bošany má byť ocenené iba v položke č. 33 

„Výtlačné potrubie“.  

Podľa platného výkazu výmer je v popise položky č. 29 – „Odľahčovacia stoka B-A-5-1“ a v položke č. 33 – 

„Križovanie rieky Nitra“. 

Chápe uchádzač správne, že v stavebnom objekte SO 0189.1 Kanalizácia Bošany nemá oceňovať položku č. 

28 „ Výtlak B-A“ a výtlačné potrubie B-A medzi obcami Solčany a Bošany má byť ocenené iba v stavebnom 

objekte SO 0191.1 Kanalizácia Bošany – Solčany – Výtlačné potrubie v položke č. 32 „Výtlačné potrubie“? 

 

Odpoveď č. 2: 

 

Áno uchádzač správne chápe, že v stavebnom objekte nemá oceňovať položku č.28 „Výtlak B-A“ a výtlačné 

potrubie B-A medzi obcami Solčany a Bošany má byť ocenené iba v stavebnom objekte SO 0191.1 

Kanalizácia Bošany - Solčany - Výtlačné potrubie v položke č. 32 „Výtlačné potrubie“. 

 

Otázka č. 3:  

Vo vysvetlení a doplnení súťažných podkladov č. 2 v odpovedi č. 3 verejný obstarávateľ uvádza : 

Verejný obstarávateľ potvrdzuje správnosť úvahy uchádzača, Cenová časť „ČOV Sever – Vol 4A BnB“ 

v hárku „Horné Naštice“ obsahuje položku č. 16 „Kanalizačné prípojky“, ktoré sa do cenovej časti dostali 

nedopatrením a nie sú predmetom Diela. Žiadame preto uchádzačov aby túto položku 16 neoceňovali.  

Pokiaľ uchádzač nedopatrením ocení aj položku 16, bude sa to brať ako zrejmá chyba v písaní, ktorú komisia 

pre vyhodnotenie ponuky opraví na neocenenú položku. 

Podľa platného výkazu výmer je v popise položky č. 16 – „ Privádzač stoka“. 

Chápe uchádzač správne, že v stavebnom objekte SO 12 Privádzač Bánovce nad Bebravou – Horné Naštice 

nemá oceňovať položku č. 18 „Kanalizačné prípojky“? 

 

Odpoveď č. 3: 

 

Áno, uchádzač správne chápe, že v stavebnom objekte SO 12 Privádzač Bánovce nad Bebravou - Horné 

Naštice nemá oceňovať položku č.18 „Kanalizačné prípojky“. 
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Zmluva o Dielo (ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov na zhotovenie Diela pod názvom 

 

ČOV SEVER 
(ďalej len „Dielo“) 

 

medzi zmluvnými Stranami 

 

 

Objednávateľ: 

 

Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Sídlo:  Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

Zastúpený: Ing. Ján Podmanický, predseda predstavenstva  

Ing. Jozef Tarič, člen predstavenstva 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:  

Ing. Juraj Gajdošík, technicko-investičný riaditeľ 

IČO:  36 550 949 

IČ DPH: SK2020154609 

Obchodný register: OS Nitra, Odd: Sa, vložka č. 10193/N 

Bankové spojenie:  VÚB, a. s., Bratislava – Gorkého ul. 7 

 číslo účtu: 2594047357/0200,1176228759/0200 

Tel: 037/6949203   

Fax: 037/6949398 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a 

 

 

Zhotoviteľ: 

 

Názov:   

Adresa sídla:  

Právna forma:  

IČO:    

DRČ:  

IČ DPH:   

Zápis v OR:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

Telefón:   

Fax:   

 

(ďalej len „Zhotoviteľ”) na strane druhej 

 

 

sa dohodli nasledovne: 
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1. Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie Diela pod názvom „ČOV Sever“ v rozsahu podrobne 

špecifikovanom v Požiadavkách Objednávateľa a Výkresoch vypracovaných a poskytnutých 

Objednávateľom, v súlade s Predbežným technickým riešením a ostatnou dokumentáciou 

vypracovanou Zhotoviteľom podľa požiadaviek Zmluvy.  

2. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví Dielo a odstráni akékoľvek jeho vady 

v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

3. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie Diela zmluvnú cenu v lehotách 

a spôsobom, predpísaným v Zmluve v sume: 

 

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH...................................................  EUR 

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

 

DPH ……................................................................................................  EUR 

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

 

Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH.............................................  EUR 

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

 

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami Zmluvy v dobe a spôsobom 

stanoveným Zmluvou.   

 

DPH bude fakturovaná v súlade s predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie. 

4.  Ak je Zhotoviteľom združenie, v prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ 

zaväzuje predložiť Objednávateľovi fotokópiu dodatku k zmluve o združení, a to v lehote 14 

kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia. 

5. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané 

štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných Strán. Dodatok nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni 

jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa. 

6. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 

v Slovenskej republike. 

7. Zmluvné Strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že 

sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným 

podpisom. 

8. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci 

po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa. 

 Vzhľadom na uvedené má sa za to, že vo všetkých ustanoveniach Zmluvy, Všeobecných zmluvných 

podmienok, Osobitných zmluvných podmienok alebo Požiadaviek Objednávateľa v ktorých sa 

odkazuje na dátum podpisu alebo uzavretia Zmluvy sa tento odkaz vzťahuje na dátum nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy. 

9. V  Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných 

podmienkach. 

10. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.   
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11. Prílohami Zmluvy sú nasledovné dokumenty: 
 

(a) tento Formulár Zmluvy 

(b) Návrh na plnenie kritéria a Ponukový list 

(c) Príloha k ponuke 

(d) Osobitné zmluvné podmienky 

(d1) Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov 

(e) Všeobecné zmluvné podmienky 

(e1) Vzorové tlačivo Dohody o riešení sporov 

(f) Požiadavky Objednávateľa 

(f1) Časť 1  Všeobecné informácie  

(f2) Časť 2  Všeobecné požiadavky: Stavebné práce 

(f3) Časť 3  Všeobecné požiadavky: Strojnotechnologické a elektrotechnické práce 

(f4)  Časť 4  Osobitné požiadavky 

(f5)  Časť 5  Skúšky 

(f6)  Časť 6  Inžiniersko-geologický prieskum 

(f7)  Časť 7  Doklady 

(g) Výkresy 

(h) Predbežné technické riešenie 

(h1) Technické správy a výkresy 

(h2) Technologický návrh ČOV 

(h3) Prevádzkové náklady 

(h4) Predbežný harmonogram prác 

(i) Cenová časť 

(i1) Preambula 

(i2) Formulár platieb 

(j) Zábezpeky 

(j1) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na vykonanie prác 

(j2) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na zadržané platby 

(j2) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na záručné opravy 

(k) Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 

 

Vysvetlenie: 

 Dokumenty (b), (h) a (i2) sa k Zmluve prikladajú tak ako boli akceptované Objednávateľom na 

základe ponuky Zhotoviteľa, 

 Ostatné dokumenty sa prikladajú k Zmluve tak ako boli predložené Objednávateľom 

v súťažných podkladoch, vrátane zapracovania zmien a úprav vyplývajúcich z vysvetlení 

a doplnení súťažných podkladov, 

 Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov sa k Zmluve prikladá v celosti tak, ako bolo 

predložené uchádzačom počas verejnej súťaže. 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

 

 

Dátum: 

 

Podpis: 

 

 

Pečiatka: 

ZHOTOVITEĽ: 

 

 

Dátum: 

 

Podpis: 

 

 

Pečiatka: 
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