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Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne (ďalej 
len ZOHŽO), ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás 
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
Zberné miesto na zberných dvoroch obcí pre ďalej použiteľné predmety - "RE USE"  

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7, ods. 1 písm. e) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa:   

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne 

Sídlo:    Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín 

Štatutárny zástupca:   Gábor Bárdos  

IČO:   34074694         

DIČ:       2020194715  

IČ DPH:        SK2020194715 

Tel.:         +421 31 560 3666 

E-mail:   office@zohzo.sk 
Internetová stránka:  www.zohzo.sk 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Ondrej Sárkány 

4. Predmet obstarávania: 

Názov zákazky:  
Zberné miesto na zberných dvoroch obcí pre ďalej použiteľné predmety - "RE USE"  

Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je vybudovanie zberných miest, ktoré budú oplotené, spevnené, vybavené 
prevádzkovou budovou a kontajnermi na dočasné skladovanie „re use“ odpadov a predmetov. Zberné 
miestá budú umiestené v rámci jestvujúcich zberných miest, prípadne iného miesta vhodného k 
prevádzke.  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

Výsledkom   verejného   obstarávania  bude zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného 
zákonníka. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá 
bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača.  

Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 

mailto:office.zohzo@stonline.sk
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6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1: 

SO-01 Skladový priestor (kontajner) 

Pre obsluhu zberného miesta navrhujeme osadiť skladový konatjner. Plánovaná budova je 
jednopodlažná, nepodpivničená. Budova je vytvorená z prefabrikovanej UNIMO bunky alt. Lodný 
kontajner.  

Stavebné úpravy, kompletizácia, montáž a farebná úprava (upresní sa pri objednávke) kontajnera bude 
súčasťou dodávky. 

SO-02 Skladový prístrešok 

Oceľový prístrešok bude prízemný, nepodpivničený s pultovou strechou. Prístrešok bude spojený 
(pripojený) k skladovému kontajneru.  

SO-03  Spevnené plochy 

Konštrukcia navrhovaných spevnených plôch je nasledovná: 

- upravený povrch telesa zhutneného zemného násypu 
- teleso zhutneného štrkového podsypu s upraveným povrchom hr. 150mm 
- železobetónová doska, cestný betón III. Triedy s výstužou (Kari rohož), hrúbky 220mm 
- izolačný náter proti prenikaniu ropných látok – Sikkaton 2x 

SO-04 Oplotenie areálu 

Oplotenie areálu je navrhnuté z drôteného poplastovaného pletiva šírky 2000 mm, upevneného k 
oceľovým stĺpikom z rúrok priemeru 48,3 x 5 mm a výšky 3200 mm. Nad pletivom sú osadené tri rady 
pozinkovaného ostnatého drôtu, výšky 500 mm. Celková výška oplotenia je 2 500 mm. 

Súčasťou oplotenie je vstupná brána (6,30x2,00m) a bránička (1,00x2,00m) pri vjazde.  

Podrobný opis predmetu zákazky, množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené v prílohe 
tejto výzvy. 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45222100-0 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 89 200,00 EUR bez DPH 

8. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Obce združené v ZOHŽO 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

09/2020 - 12/2021   

10. Financovanie predmetu zákazky: Európsky fond regionálneho rozvoja 

11. Lehota na predloženie ponuky: 29.06.2020, 12:00  

12. Spôsob predloženia ponuky: 
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom 
prieskumu: Cenová ponuka – Zberné miesta RE USE - Neotvárať ! 
na adresu: Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín, 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk  
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou, ponuka musí byť napísaná do správy, alebo 
naskenovaná (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaná na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

                                                        
 
1 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet 
zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú odvolávať 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo 
k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet 
zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“), 

mailto:laci@buslaci.sk
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Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena s DPH za celú zákazku uvednú v bode 6. tejto výzvy. 
Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu celkovú cenu s DPH za celý 
predmet obstarávania podľa bodu 6. tejto výzvy. 

14. Ponuková cena  
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, rekultiváciu, 
ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný obstarávateľ vylúči 
možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého 
materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia niektorých dodávok a prác do cenovej ponuky. 

15. Podmienky účasti: 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 
32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.  
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 
• doklad o oprávnení poskytnúť požadované služby podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto skutočnosť 

si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  
• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha č.2) 
 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 
predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 
Nakoľko sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení 
ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, komisia vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 
prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.  
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie 
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí 
tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a 
požiadavky na predmet zákazky. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 
Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom 
jazyku. 
Minimálny obsah ponuky: 
• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk vypracovaný podľa výkazu výmer. 

Cenu zákazky požadujeme vypracovať len podľa prílohy (výkaz výmer) a presne v takom zložení. 
• Dokumenty uvedené v bode 14. Podmienky účasti 

17. Otváranie ponúk: 29.06.2020, 13:00 

18. Postup pri otváraní ponúk:  
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v 
lehote na predkladanie ponúk.  
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 

19. Lehota viazanosti ponúk: 30.11.2020  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Ondrej Sárkány, tel.: +421 905606119 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, 
overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s 
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poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú  súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

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

Predmet zákazky bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov objednávateľa 
určených na predmet zákazky. 
 

Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku. 
 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (Zákon č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora. 
 

Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 
 
V Šamoríne, 16.06.2020 
 
 
     
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ing. Ondrej Sárkány  
vedúci kancelárie 
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Projektová dokumentácia, výkaz výmer a  časti výzvy na predkladanie ponuky, ktoré majú byť súčasťou 
ponuky a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky upravovať, sú v prílohe výzvy v editovateľnej 
podobe podľa nižšieho znázornenia: 
 

Prílohy 



Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov



PREDMET ZÁKAZKY: 

 Zberné miesto na zberných dvoroch obcí pre ďalej použiteľné predmety - "RE USE"



[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 16.06.2020,

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

· poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

 

V ..........................., ....................................



––––––––––––––––––––––

podpis štatutárneho zástupcu






Miesto stavby: k.ú.                       p.č. 


Investor: 


Vypracoval: Ing. Ján Ravasz
Školská 15-17, 931 01 Šamorín


Dátum: 03/2020


ZBERNÉ MIESTO na zberných dvoroch obcí pre ĎALEJ 
POUŽITEĽNÉ PREDMETY - "RE USE"


 / PROJEKT STAVBY /


ZOHŽO sídlom v ŠAMORÍNE                                              
sídlom GAZDOVSKÝ RAD 37/A, 931 01 ŠAMORÍN







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sprievodná a súhrnná technická správa 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
ZBERNÉ MIESTO na zberných dvoroch obcí pre ĎALEJ POUŽITEĽNÉ PREDMETY - "RE USE"  


(PROJEKT PRE VÝSTAVBU A OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________________
Vypracoval: Ing. Ján RAVASZ          Sprievodná a súhrnná technická správa 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah: 
 


A) Sprievodná súhrnná technická správa 
B) Technická správa 
C) Výkresová časť 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
ZBERNÉ MIESTO na zberných dvoroch obcí pre ĎALEJ POUŽITEĽNÉ PREDMETY - "RE USE"  


(PROJEKT PRE VÝSTAVBU A OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________________
Vypracoval: Ing. Ján RAVASZ          Sprievodná a súhrnná technická správa 
 
 
 


 
Sprievodná správa 


 
 
Identifikačné údaje:    
 
Názov stavby:  ZBERNÉ MIESTO na zberných dvoroch obcí pre 


ĎALEJ POUŽITEĽNÉ PREDMETY - "RE USE" 
 
Miesto Stavby (obec):   _____________________ 
 
Okres:      _____________________ 
 
Katastrálne územie:    _____________________ 
 
Parcelné číslo:     _____________________ 
       
Investor: OBEC .............................................. 
 


Alebo 
 
Združenie obcí horného žitného ostrova 
v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne 
(ďalej ZOHŽO) 


      sídlom Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín 
 
Zodpovedný projektant:   Ing. Ján Ravasz – stavebný inžinier  
 
Vypracoval:     Ing. Ján Ravasz 
      Školská 17, 931 01 Šamorín 
 
Rozloha pozemku:    ___________________________ 
 
 
Stupeň dokumentácie:   Projekt pre realizáciu a povolenie stavby 
      Ohlásenie drobnej stavby 
 
Dátum:     01/2020 
 
 
Dodávateľ stavebných prác:   Podľa výberu investora 
Doba výstavby:    Maximálne do troch rokov od vydania  
      povolenia. 
 







 
ZBERNÉ MIESTO na zberných dvoroch obcí pre ĎALEJ POUŽITEĽNÉ PREDMETY - "RE USE"  


(PROJEKT PRE VÝSTAVBU A OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________________
Vypracoval: Ing. Ján RAVASZ          Sprievodná a súhrnná technická správa 
 
 
 


 Účel objektu: 
 
Stavba „ZBERNÉ MIESTO na zberných dvoroch obcí pre ĎALEJ POUŽITEĽNÉ PREDMETY - "RE 
USE"“ slúži na zabezpečenie realizácie cieľov odpadového hospodárstva danej obce.  
Dôvodom na návrh a realizáciu zberného miesta je zhromažďovanie ďalej použiteľných 
predmetov s cieľom znížiť množstvo odpadu z komunálneho odpadu a predchádzať vzniku 
nelegálnych skládok odpadov v katastri obce. 
Platná legislatíva na úseku odpadového hospodárstva považuje za pôvodcu komunálneho 
odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu kategórie -ostatný odpad - obce. 
Pôvodca je povinný tieto odpady zhromažďovať a triediť už v mieste ich vzniku. „Odpady“ v 
zbernom mieste budú zhromažďované vo vymedzenom priestore pod prístreškom alebo 
v uzavretom priestore. Obyvatelia obce  budú môcť predmety nahromadené v priestore 
odobrať a používať. 
 
Základné údaje stavby: 
 
Cieľom projektu je vybudovať zberné miesto, ktoré bude oplotené, spevnené, vybavené 
prevádzkovou budovou a kontajnermi na dočasné skladovanie re use odpadov a predmetov. 
Zberné miesto bude umiestené v rámci jestvujúceho zberného miesta prípadne iného miesta 
vhodného k prevádzke.  
 
Členenie projektovej dokumentácie: 
 
Časti projektu: - skladový kontajner 
   - prístrešok  
   - spevnené plochy 


- (oplotenie ak je to nevyhnuté)  
 
Prehľad užívateľov: 
 
Užívateľom a prevádzkovateľom zberného miesta bude obec alebo ZOHŽO so sídlom 
v Šamoríne.   
 
Skúšobná prevádzka a údaje o prípadnom postupovom uvádzaní častí stavby do prevádzky: 
 
Skúšobná prevádzka nie je uvažovaná. Postupné uvádzanie hotovej stavby a prevádzky sa 
neuvažuje. 
 
Ekonomické hodnotenie: 
 
Predpokladané investičné náklady na stavbu sú uvedené v časti PD časť - rozpočet. 
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Návrh na zabezpečenie prevádzkových vozidiel a strojov: 


 
Projekt nerieši zabezpečenie zberného miesta strojmi ani vozidlami.  
 
Návrh prevádzky zberného miesta: 
 
Predpokladaná  prevádzka zberného miesta bude určená po výstavbe. 


  
 
Prírodné podmienky na uskutočnenie stavby: 
 
Z hľadiska ochrany prírody realizácia predmetnej stavby neovplyvní nepriaznivo prírodné 
podmienky. Z hľadiska vzrastlej zelene v mieste stavby nie je nutné vyrúbať žiadny strom.  
 
Pamiatková starostlivosť: 
 
Riešený objekt sa nenachádza v pamiatkovo chránenom území. 
 
Požiadavky demolácie: 
 
V rámci projektu nie sú riešené búracie práce. 
 
Bilancia zemných prác: 
 
Bilancia zemných prác sa týka: výkopové práce pre uskutočnenie spevnených plôch. Zemina 
a stavebná suť sa odvezie na skládku odpadov. 
 
Starostlivosť o životné prostredie: 
 
Celkovému riešeniu stavby zodpovedá aj starostlivosť o životné prostredie. 
Vzhľadom k charakteru celej stavby nebude mať z hľadiska životného prostredia negatívny 
vplyv na pracovné prostredie a ani na vonkajšie okolie. Prevádzkou nedôjde k zhoršeniu 
ovzdušia, ani k zvýšeniu hladiny hluku. Počas výstavby treba minimalizovať prevádzanie prác 
z vonkajšej strany tak, aby nedošlo k obmedzeniu premávky na komunikácii. 
 
Riešenie umiestnenia odpadových nádob tuhého komunálneho odpadu počas výstavby  
bude umiestnený v areáli na vhodnom mieste. 
Počas výstavby objektu vzniknú nasledovné stavebné odpady: 
15 01 01 obaly z papiera 
15 01 02 obaly z plastov 
17 01 02 tehly 
17 01 03 obkladačky, dlaždice 
17 02 01 drevo 
17 05 06 výkopová zemina iná ako je uvedená v 17 05 05 
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20 03 01 zmesový komunálny odpad 
 
Z hľadiska riešenia problematiky odpadového hospodárstva bude odpad, ktorý vznikne počas 
výstavby sa z časti použije priamo na stavbe, pri terénnych úpravách, zvyšná časť bude počas 
stavby skladovaná v kontajneroch a likvidovaná na skládke. 
 
Hluk: 
 
V rámci riešenej stavby sa nebude vyskytovať žiadny zdroj hluku, ktorý by nepriaznivo vplýval 
na prostredie a vonkajšie okolie. Zariadenia inštalované v objekte musia vyhovovať platným 
normám a predpisom v oblasti šírenia hluku. 
 
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení : 
 
Počas výstavby sa bezpečnosť práce na stavenisku stará dodávateľ stavby.  
 
Starostlivosť a bezpečnosť práce: 
 
Pri stavebných a montážnych prácach treba dodržovať bezpečnostné predpisy podľa vyhlášky 
SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
Počas výstavby je treba dodržovať pokyny autorského a stavebného dozoru. Elektrické 
zariadenia treba starostlivo kontrolovať a udržovať. Na skládke materiálov a pri kompletáži 
vnútorných montážnych prác (zváranie, lepenie, nátery) treba venovať zvýšenú pozornosť na 
dodržovanie protipožiarnych predpisov. 
 
 


TECHNICKÁ SPRÁVA 
 


SO-01 Skladový priestor (kontajner) 
 


Pre obsluhu zberného miesta navrhujeme osadiť skladový kontajner. Plánovaná budova je 
jednopodlažná, nepodpivničená. Budova je vytvorená z prefabrikovanej UNIMO bunky alt. 
Lodný kontajner.  
 
Kompletizácia, montáž a farebná úprava (upresní sa pri objednávke) kontajnera bude 
súčasťou dodávky. Osadenie kontajnera na ploche na zhromažďovanie zhrabkov musí byť 
vykonané pri dodržaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov dodávateľa. 
 
Rozmery: 3x5m alebo 2,65x6,0m  do 15m² 
 


SO-02 Skladový prístrešok 
 
Oceľový prístrešok bude prízemný, nepodpivničený s pultovou strechou. Prístrešok bude 
spojený (pripojený) k skladovému kontajneru.  
Rozmery: 3x3,3 alebo 2,65x3,77m  do 10m² 
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SO-03  Spevnené plochy 


 
Konštrukcia navrhovaných spevnených plôch je nasledovná: 
- upravený povrch telesa zhutneného zemného násypu 
- teleso zhutneného štrkového podsypu s upraveným povrchom hr. 150mm 
- železobetónová doska, cestný betón III. Triedy s výstužou (Kari rohož), hrúbky 220mm 
- izolačný náter proti prenikaniu ropných látok – Sikkaton 2x 
 


 
SO-04 Oplotenie areálu (v prípade potreby) 
 


Oplotenie areálu je navrhnuté z drôteného poplastovaného pletiva šírky 2000 mm, 
upevneného k oceľovým stĺpikom z rúrok priemeru 48,3 x 5 mm a výšky 3200 mm. Nad 
pletivom sú osadené tri rady pozinkovaného ostnatého drôtu, výšky 500 mm. Celková výška 
oplotenia je 2 500 mm. 


 
Súčasťou oplotenie je vstupná brána (6,30x2,00m) a bránička (1,00x2,00m) pri vjazde.   


 
V zostave oplotenia sú navrhnuté výplňové betónové dosky KZD 2-290 (2900 x 295 x 50 mm) 
na zabránenie podhrabávaniu hlodavcov tak, aby krytie s pletivom bolo 100 mm. (Toto 
riešenie je možné, na základe dohody s investorom, nahradiť zapustením pletiva pod povrch 
terénu, resp nahradením bet. dosák fóliou z PE, nie z PVC). 
Stĺpiky sú ukotvené do betónových pätiek z betónu B 10 o rozmeroch 0,35 x 0,35 x 0,85 m. 
Priemerná vzdialenosť stĺpikov je 3,0 m s tým, že každý piaty stĺpik je s dvomi vzperami. 
Vzdialenosť stĺpikov v miestach lomov trasy a osadenia vstupných brán je prispôsobená 
konfigurácii terénu. Koncové stĺpiky pri vstupných bránach majú jednu vzperu. Stĺpiky v 
lomoch - rohové - majú dve vzpery. Vzpery sú z oceľových rúrok priemeru 40 x 4 mm, dĺžky 2 
500 mm. Betónové pätky pod vzperami majú rozmery cca 570 x 350 x 350 mm.  
Pri zhotovení brány je potrebné dbať na to, aby bola brána a hlavne pánty a betónové pätky 
osadenia brány zhotovené v súlade s projektom . 
Nadzemné oceľové prvky oplotenia sú chránené proti korózii dvojitým syntetickým náterom 
-odtieň tmavozelený. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Šamoríne 01/2020       Ing. Ján Ravasz 
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														KRYCÍ LIST ROZPOČTU





				Názov stavby						Zberné miesto na zberných dvoroch obcí pre ďalej použiteľné predmety - "RE USE" 																						JKSO

				Názov objektu																												EČO

										   																						Miesto		Združenie obcí horného žitného ostrova v odpadovom hospodárstve

																																IČO		DIČ / IČ DPH

				Objednávateľ						Združenie obcí horného žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne 																						34074694		SK2020194715

				Projektant						Ing. Gábor Csiba

				Zhotoviteľ

				Spracoval



										Rozpočet číslo						Dňa																CPV		45222100-0

																																CPA



										                Merné a účelové jednotky

		            Počet								    Náklady / 1 m.j.				             Počet						     Náklady / 1 m.j.				                Počet										        Náklady / 1 m.j.

								0		0.00								0		0.00												0				0.00

										                Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0.00				13		GZS   										0.00

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0.00				14		Projektové práce   										0.00

		3		PSV				Dodávky						10		Kultúrna pamiatka				0.00				15		Sťažené podmienky   										0.00

		4						Montáž						11						0.00				16		Vplyv prostredia   										0.00

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Iné VRN   										0.00

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu										0.00

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)								19		VRN (r. 13-18)										0.00

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnosť				0.00				22		Ostatné náklady										0.00

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		DPH		20.00		% z		0.00				0.00



		Objednávateľ																						25		Cena s DPH (r. 23-24)										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						26		Dodávky zadávateľa										0.00

																								27		Kĺzavá doložka										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										28		Zvýhodnenie + -										0.00
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Rozpočet

		ROZPOČET  

		Stavba: 				Zberné miesto na zberných dvoroch obcí pre ďalej použiteľné predmety - "RE USE" 

		Objekt:   				0





		Objednávateľ:  				Združenie obcí horného žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne 

		Zhotoviteľ:   				0				Spracoval:   		0

		Miesto:  				Združenie obcí horného žitného ostrova v odpadovom hospodárstve				Dátum:   		12/31/99



		Č.		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom

		1		2		3		4		5		6		7



				HSV		Práce a dodávky HSV   								0.000

				9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie   								0.00

		1		R1 - WP5		Úprava skladového príjmu a RE-USE priestor/ Bearbeitung Lagerübernahme und RE-USE		ks		8.000				0.00

		2		R2 - WP5		Oplotenie, prístrešok a pletivové brány/ Umzäunung, Überdachung und Maschendrahttore  		ks		8.000				0.00

		3		R3 - WP5		Kontajner pre RE-USE/ Container für RE-USE 		ks		8.000				0.00

						Celkom   								0.00
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