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77/2017 

Vybavuje 

Ing. Vyskoč 

Okoličná na Ostrove 

    04.05.2017 

                                  

 

VEC: „Okoličná na Ostrove – uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov“ 

- vybavenie žiadosti o nápravu 

 
Číslo oznámenia vo VVO: 5414-WYP zo dňa 24.4.2017  

Číslo VVO: 80/2017 

Verejný obstarávateľ: Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná č.6, 946 13 Okoličná na Ostrove 

 Verejný obstarávateľ obec Okoličná na Ostrove zastúpená kontaktnou osobou a 

splnomocnencom Ing. Jozefom Vyskočom v zmysle § 165 ods. 3 písmeno a) zákona 

343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov týmto dávame žiadateľovi o nápravu smerujúcu 

do súťažných podkladov firme ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Vlčie hrdlo 324/90, 821 

07 Bratislava  ako aj všetkým známym záujemcom toto oznámenie o výsledku vybavenia 

Žiadosti o nápravu: 

Bod 1. 

a) Súťažná podmienka: 

1. Čl.5.2 záväzného návrhu ZoD: „Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržania sumy 

vo výške 10% z dohodnutej ceny diela – kolaudačná rata, do doby odstránenia 

kolaudačných závad a po obdržaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia“ 

 

b) Návrh na nápravu : 

2. Žiadame verejného obstarávateľa, aby úhradu ceny diela viazal na protokolárne 

prevzatie diela, prípadne na odstránenie protokolárnych vád 

 

Odpoveď k bodu 1.: Žiadosť o nápravu v bode 1. sa zamieta. 

 

Odôvodnenie : 

 Verejný obstarávateľ (a súčasne ako budúci stavebník) je povinný v zmysle § 12 ods.1 

písmeno b) bod 4 Zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 

„v zmluve vyhradiť si právo nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej 5% a najviac 10% 



z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní 

verejnej práce, alebo jej ucelenej časti“.  

 V zmysle horeuvedeného je objednávateľ oprávnený určiť, že kvalitu stavebného diela 

najskôr osvedčí stavebný úrad (v tomto prípade Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra) tým, že bude vydané 

právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Objednávateľ má záujem prevziať len také 

dielo/stavebný objekt, ktoré/ktorý bude spôsobilé/ý na riadne užívanie v zmysle stavebného 

zákona. 

 

Bod 2. 

a) Súťažná podmienka: 

1. Bod A.2 Súťažných podkladov – Podmienky účasti, bod 3, bod 1 – Technická alebo 

odborná spôsobilosť – minimálne požiadavky: „ uchádzač predloží osvedčenie 

stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho  s odborným 

zameraním na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória 

výrobnotechnické zariadenia podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov (stavbyvedúci) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

alebo iný ekvivalentný doklad platný v členských krajinách EÚ, predloží buď originál 

alebo overenú fotokópiu alebo kópiu, na ktorej bude originál pečiatky stavbyvedúceho 
a jeho podpis 

 

b) Návrh na nápravu : 

2. Žiadame verejného obstarávateľa, aby Bod A.2 Súťažných podkladov – Podmienky 

účasti, bod 3, bod 1 – Technická alebo odborná spôsobilosť zmenil tak, že minimálnou 

požiadavkou je stavbyvedúci so zameraním inžinierske stavby 

 

Odpoveď k bodu 2.: Žiadosť o nápravu v bode 2. sa v plnom rozsahu vyhovuje. 

 

Odôvodnenie : 

 Verejný obstarávateľ  v pôvodných súťažných podkladoch uviedol omylom hore 

citované znenie súťažnej požiadavky Podmienky účasti, bod 3, bod 1 - Technická alebo 

odborná spôsobilosť.  

 

Pôvodné znenie:  
 

Minimálna požadovaná úroveň : 

1. § 34 ods. 1 písm. g) predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej 

kvalifikácii jedného riadiaceho zamestnanca (1 osoba), ktorý bude zodpovedný za 

riadenie stavebných prác predložením : 

 

 a.) osvedčenia stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť 

 stavbyvedúceho s odborným zameraním na technické, technologické a energetické 



 vybavenie stavieb, podkategória výrobnotechnické zariadenia podľa §45 ods.1 písm.b) 

 a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

 poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci) v  spojení so 

 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v 

 znení neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad platný v členských 

 krajinách EÚ, predloží buď originál alebo overenú fotokópiu alebo kópiu, na ktorej 

 bude originál pečiatky stavbyvedúceho a jeho podpis. 

 Požadovaná prax:  5 rokov 

 Druh požadovanej praxe: rekultivácia skládok odpadov 

 b.) profesijný životopis stavbyvedúceho alebo ekvivalentný doklad s podpisom 

 stavbyvedúceho, v ktorom preukáže skúsenosti stavbyvedúceho s riadením stavebných 

 prác na zákazkách. Profesijný životopis alebo ekvivalentný doklad bude obsahovať 

 prehľad zamestnania a zoznam relevantných zrealizovaných stavebných prác, na 

 ktorých vykonával vedenie stavby s uvedením zmluvnej ceny bez DPH, názvu stavby, 

 obdobia realizácie, miesto stavby a názov a adresy zamestnávateľa (predloží buď 

 originál alebo overenú fotokópiu) 

 c.) čestné prehlásenie stavbyvedúceho – odborne spôsobilej osoby na výkon tejto 

 funkcie, že bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy týkajúcej sa predmetu 

 zákazky, vrátane uvedenia vzťahu k dodávateľovi, ak nie je jeho zamestnanec. 

 

Znenie po náprave: 
 

Minimálna požadovaná úroveň : 

1. § 34 ods. 1 písm. g) predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej 

kvalifikácii jedného riadiaceho zamestnanca (1 osoba), ktorý bude zodpovedný za 

riadenie stavebných prác predložením : 

 

 a.) osvedčenia stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť 

 stavbyvedúceho  s odborným zameraním na inžinierske stavby podľa § 45 ods. 1 

 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

 stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci) 

 v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných 

 inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad platný v 

 členských krajinách  EÚ, predloží buď originál alebo overenú fotokópiu alebo kópiu, 

 na ktorej bude originál pečiatky stavbyvedúceho a jeho podpis. 

 

 Požadovaná prax:  5 rokov 

 Druh požadovanej praxe: inžinierske stavby 



 b.) profesijný životopis stavbyvedúceho alebo ekvivalentný doklad s podpisom 

 stavbyvedúceho, v ktorom preukáže skúsenosti stavbyvedúceho s riadením stavebných 

 prác na zákazkách. Profesijný životopis alebo ekvivalentný doklad bude obsahovať 

 prehľad zamestnania a zoznam relevantných zrealizovaných stavebných prác, 

 minimálne 1 zákazky obdobnej predmetu obstarávania , na ktorých vykonával 

 vedenie stavby s uvedením zmluvnej ceny bez DPH, názvu stavby, obdobia 

 realizácie, miesto  stavby a názov a adresy zamestnávateľa (predloží buď originál 

 alebo overenú  fotokópiu) 

 c.) čestné prehlásenie stavbyvedúceho – odborne spôsobilej osoby na výkon tejto 

 funkcie, že bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy týkajúcej sa predmetu 

 zákazky, vrátane uvedenia vzťahu k dodávateľovi, ak nie je jeho zamestnanec. 

 

c) Spôsob a lehota na vykonanie nápravy: 

 Verejný obstarávateľ  vykoná zmenu súťažných podkladov, ktorá bude zverejnená 

v profile verejného obstarávateľa na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie- 

profilov/zakazky/   a  www.okolicnanaostrove.sk a oznámená v zmysle Zákona a súťažných 

podkladov všetkým známym uchádzačom v zákonom stanovenej lehote.  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              
        Ing. Jozef Vyskoč - splnomocnenec 

                                                                                                     odborne spôsobilá osoba pre VO 

                                                                                                                               vr. 

 

http://www.okolicnanaostrove.sk/

