
 

Príloha č.3 

Návrh opisu predmetu zákazky 

Predmetom plánovanej zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
integrované povolenie s realizačnou podrobnosťou v súlade s platnou legislatívou a 
poslednými poznatkami, ktorá bude slúžiť na vykonanie opatrenia na nápravu - 
odstránenie protiprávneho stavu, ktorý vznikol nerealizovaním projektu uzatvárania a 
rekultivácie skládky tuhého komunálneho odpadu, ktorá bola prevádzkovaná za 
osobitných podmienok, na parcelách registra „E“ č. 3094 a č. 3098, k. ú. Sečovská 
Polianka. V súčasnosti má obec Sečovská Polianka obe tieto parcely v dlhodobom 
prenájme – do 29.4.2039. 

Projektová dokumentácia bude riešiť uzatvorenie a rekultiváciu skládky tuhého 
komunálneho odpadu Sečovská Polianka-Bukovina (cca 11 000 m2), vrátane 
vybudovania potrebných systémov, rozvodov a sadových úprav.  

Hlavným cieľom projektovej dokumentácie je definovanie postupov a opatrení, 
ktorých naplnením bude technická a biologická rekultivácia územia 
a prinavrátenie zrekultivovanej plochy do prírodného prostredia ako trvalý 
trávny porast.  

Špecifické ciele rekultivácie sú: 

- eliminácia negatívneho vplyvu existujúcej skládky na životné prostredie, 
- odizolovanie skládky od okolitého prostredia, 
- dosiahnutie prijateľného tvaru a stability skládkového telesa, 
- zamedzenie priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia,  
- zníženie koncentrácie emisií skládkového plynu na prípustnú úroveň, 
- vylepšenie architektonického rázu územia a získanie zrekultivovanej plochy.  

Pred začatím projektových prác je potrebné zabezpečiť aktuálne geodetické 
zameranie plochy určenej na rekultiváciu, ktoré bude následne slúžiť ako podklad na 
vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom pred vypracovaním ponuky vykonať 
fyzickú obhliadku dotknutých priestorov za účelom riadneho oboznámenia sa so 
skutkovým stavom tak, aby bolo z ich strany možné predložiť presne definovanú 
ponuku. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Pre 
záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby je kontaktnou 
osobou Ing. Slavomír Urban, e-mail: slavomir.urban@secovskapolianka.sk. Žiadosť o 
vykonanie obhliadky musí byť doručená najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk. Na žiadosti doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. 

Súčasťou zákazky bude vypracovanie projektovej dokumentácie na uzavretie celej 
skládky odpadov, jej rekultivácie a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, 
ktorej súčasťou bude aj rozpočet nákladov na realizáciu tohto projektu. Projekt bude 
potrebné vytvoriť na základe simulácie tvaru telesa skládky po jej celkovom uzavretí.  

Rozsah zákazky: 
-  geodetické zameranie – s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre spracovanie 

projektovej dokumentácie 

-  realizačný projekt – spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni 
znamená, že PD bude podkladom pre vydanie integrovaného povolenia a zároveň 
bude podkladom aj pre výber dodávateľa stavby a samotnú realizáciu stavby.  
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-  plán organizácie výstavby – podľa potreby bude obsahovať zariadenie staveniska, 
potrebu energií počas výstavby, skladovanie stavebných materiálov a stavebných 
mechanizmov, potrebu prípadného oplotenia počas výstavby, náklady na prípadné 
bezpečnostné opatrenia. Súčasťou plánu organizácie výstavby bude aj podrobný 
časový plán výstavby vo forme harmonogramu a histogram pracovníkov. Časový 
plán bude tvorený časovým trvaním jednotlivých činností, množstvom merných 
jednotiek činnosti, normovou prácnosťou činnosti a počtom nasadených 
pracovníkov na danú činnosť.  

-  rozpočet a výkaz výmer – rozpočet a výkaz výmer spracovať po stavebných 
objektoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci 
spracovania projektu, položky musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a 
musia obsahovať definovanie figúr, výpočet množstiev jednotlivých položiek 
rozpočtu. V prípade použitia agregovaných položiek, musí byť priložený aj podrobný 
rozpis týchto položiek.  

-  v rámci projektu na uzavretie celej skládky odpadov, jej rekultivácie a monitorovanie 
skládky odpadov po jej uzavretí je potrebné spracovať rozpočet zo simulácie 
nákladov, v rámci ktorého budú okrem nákladov na rekultiváciu zvyšnej časti 
skládky minimálne zahrnuté aj: 

- monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí 
- náklady na údržbu zelene na rekultivovanom telese 
- technické vybavenie uzavretého telesa skládky 
- personálne náklady na údržbu uzavretého telesa skládky. 

-  dokladová časť – bude obsahovať záznamy z kontrolných porád, konzultácie s 
príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne iné záznamy o 
dohodnutých technických riešeniach medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa 
také v priebehu prác vyskytli. 

- odborný autorský dohľad – výkon občasného OAD počas celej doby realizácie 
rekultivácie 

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku a v celom rozsahu 
v zmysle platných zákonov a vyhlášok, technických noriem a súvisiacich predpisov a 
ustanovení.  

Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť: 
- v písomnej (tlačenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch 
vyhotoveniach a rozpočet v dvoch vyhotoveniach  

- v elektronickej forme na troch CD nosičoch grafickú časť vo formáte PDF, textovú 
časť vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls 

 

 


