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ZMLUVA O DIELO č. 01/2013 

o zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení § 536  
a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.  

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ: 

Obchodný názov:  Obec Dobrá Niva 

Sídlo:    Námestie SNP č.47/9, 962 61 Dobrá Niva 

IČO:     00 319 830 

DIČ:     2021339298 

Banka:    VÚB, a.s. 

Číslo účtu:    3829-412/0200 

Zastúpený:    Ing. Martin Krúdy, starosta obce 

(ďalej len objednávateľ) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 

Obchodný názov:  Ing. Ivan Slasťan S-STAV 

Sídlo:    Námestie SNP 2181/21, 960 01 Zvolen 

IČO:    34 620 427 

DIČ:     1020607610 

IČ DPH:   SK1020607610 

Banka:    UniCredit Bank Slovakia a.s. 

Číslo účtu:    6707435005/1111 

Zastúpený:    Ing. Ivan Slašťan 

Spoločnosť je zapísaná v v Živnostenskom registri ObÚ Zvolen, reg. č. 1437/96  

(ďalej len zhotoviteľ) 

 
 

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať stavebné práce v rozsahu, v cene 
a v termínoch podľa predloženej projektovej dokumentácie a ponuky zhotoviteľa, 
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2.2 Východiskové údaje:  

Názov stavby:  Dobrá Niva – ČOV II. etapa 2.časť 

k.ú.:    Dobrá Niva 

Miesto stavby:   Intravilán obce Dobrá Niva 

Investor:    Obec Dobrá Niva,Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva 

2.3 Zhotoviteľ pred  zahájením  prác menuje zástupcu na stavbe a vymedzuje jeho 
právomoc v zmluve. Stavbyvedúci je určený: Ing. Ivan Slašťan a Ing. Ivan Gajdoš 

2.4 Objednávateľ menuje občasný stavebný dozor, ktorý bude vykonávať Milan Paprčka. 
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III.  PREDMET  PLNENIA 
 

3.1   Predmetom tejto zmluvy je realizácia technologickej časti stavby vrátane realizácie 
všetkých strojnotechnologických a elektrotechnických zariadení v súlade so 
spracovanou projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou, ktorej súčasťou je 
rozpočet zhotoviteľa vypracovaný na základe objednávateľom predloženej projektovej 
dokumentácie a špecifikácie hlavných položiek diela. 

3.2    Podkladom pre uzavretie zmluvy je : 
- predložená projektová dokumentácia 
- cenová ponuka, ktorej súčasťou je rozpočet zhotoviteľa 

3.3    Technologickou časťou stavby sa rozumie realizácia technologickej časti projektu:          
„Dobrá Niva – ČOV II. etapa 2. časť“ vrátane realizácie všetkých strojno-
technologických a elektrotechnických zariadení v súlade s PD, špecifikáciou prác 
a dodávok, dodávka strojov a zariadení, ich montáž vyskúšanie a uvedenie do 
prevádzky. 

3.4   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,  
práce vykonávať nepretržite za účelom dodržania dohodnutého vecného 
a finančného  plnenia v nadväznosti na zmluvný termín dokončenia prác. 

3.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii technologickej časti projektu spolupracovať podľa 
pokynov objednávateľa so zhotoviteľom stavebnej časti projektu, s ktorým má 
objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o dielo č.01/2011 zo dňa 08.08.2011 

3.6    Dielo bude zhotovené podľa právnych a ostatných predpisov platných v SR. 
 
 

IV.  ČAS PLNENIA 
 

4.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce uvedené v čl. III  tejto zmluvy v termíne: 

Termín začatia realizácie:   do 14 dní po odovzdaní staveniska 

Termín ukončenia realizácie:  6 mesiacov od podpísania zmluvy,  
      najneskôr do 30.11.2013 

4.2   Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred 
dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne. 

4.3   Zhotoviteľ je povinný dielo riadne dokončené podľa zmluvy odovzdať. O odovzdaní  
a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prebraní diela so 
súpisom zistených vád a nedorobkov. 

4.4    Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí 
zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok. 

4.5    Po vykonaní prác zhotoviteľ  písomne oznámi objednávateľovi minimálne 15 dní 
vopred termín preberacieho konania. 

 
 

V.  CENA 
 

5.1   Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je v zmysle čl. III . tejto zmluvy dohodnutá ako 
cena pevná, počas trvania zmluvného vzťahu.  

 

Názov Cena bez DPH Výška DPH  
pri 20% 

Cena s DPH 

 
Celková cena 

 
443.553,51 € 

 
88.710,70 € 

 
532.264,21 € 
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5.2.     Cena za zhotovenie predmetu zmluvy zaokrúhlená na dve desatinné miesta je 

stanovená na základe oceneného rozpočtu zhotoviteľa a projektovej dokumentácie 
s tým, že všetky dočasné diela, práce a zariadenia, dodávka médií, stavebné 
mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenia, paženia 
a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác a preskúšanie musí byť 
dodané, nainštalované, preskúšané, správne a bezpečne prevádzkované. Náklady 
na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované v rozpočte zhotoviteľa, sú rozpustené 
v ocenených položkách. Jednotkové ceny ocenených položiek sú považované za 
konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné 
a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď 
to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. 

5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene uvedenej v bode č. 5.1 tejto zmluvy sú zahnuté 
všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu zmluvy tak, aby bol 
predmet zmluvy bez vád a spĺňal podmienky dohodnuté v tejto zmluve vrátane jej 
príloh alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, respektíve 
v rozhodnutiach príslušných inštitúcií.   

5.4   Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane 
objednávateľa bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušeniu alebo odstúpeniu 
fakturovať objednávateľovi vo výške vynaložených preukázaných nákladov a 
primeraného zisku. 

5.5   Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ nedodržuje 
kvalitu stavebných prác v zmysle platných právnych a ostatných predpisov platných v 
SR alebo neplní časový rozvrh stavebných prác, čím by bolo ohrozené ukončenie 
diela v stanovenom termíne.  

5.5  Zhotoviteľ odovzdá kompletnú dokončenú dodávku v zmysle platnej PD a týchto 
zmluvných  podmienok, v stanovenom termíne a všetkými predpísanými skúškami a 
predpísanými osobitnými predpismi. 

5.6  Cenu diela je možné upraviť len ak sa v priebehu realizácie diela zmení sadzba DPH 
alebo ak sa počas zhotovovania diela vyskytne nevyhnutná potreba realizácie naviac 
prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté. V takomto 
prípade môže zhotoviteľ tieto práce realizovať a účtovať len vtedy, ak ich schválil 
obstarávateľ písomne, vrátane ceny a  to minimálne zápisom v stavebnom denníku. 
Zhotoviteľ takéto investorom požadované, prípadne vyvolané naviac práce 
odsúhlasené projektantom a stavebným dozorom ocení jednotkovými cenami 
uvedenými v položkovitom rozpočte, a v prípade potreby vzniku nových položiek, 
zhotoviteľ ich ocení do výšky ekonomicky oprávnených nákladov. V prípade potreby 
vykonávania  prác po termíne ukončenia z dôvodov na strane objednávateľa  sa cena 
takýchto prác bude meniť použitím indexov vývoja cien stavebných prác 
publikovaných ŠÚ SR. 

 
 

VI.  PLATOBNÉ  PODMIENKY 
 

6.1  Platby budú realizované na základe zhotoviteľom predloženej a objednávateľom 
odsúhlasenej faktúry (daňového dokladu), ktorej podkladom bude súpis vykonaných 
prác za obdobie 1 mesiaca. 

6.2 Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti a podklady: 
- označenie faktúry 
- názvy a sídla objednávateľa a zhotoviteľa 
- predmet diela 
- deň vystavenia faktúry a lehotou splatnosti 
- názov peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovanú sumu 
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- dátum vykonania diela 
K faktúre musí byť pripojený súpis vykonaných prác podpísaný zástupcami   
zmluvných strán. 

6.3 Priebežné faktúry (daňové doklady) a konečné faktúry sa objednávateľ zaväzuje 
uhradiť do 60 dní odo dňa ich doručenia. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
všetky náležitosti daňového  dokladu v zmysle platných predpisov, resp. nebude po 
stránke vecnej, alebo formálnej správne vystavená objednávateľ ju vráti na doplnenie 
a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia novej faktúry resp. daňového 
dokladu. V prípade finančných problémov objednávateľa, zhotoviteľ po vzájomnej 
dohode predĺži splatnosť faktúr o čas, ktorý bude nutný na preklenutie finančných 
problémov.  

6.4 Objednávateľ neposkytuje preddavok pri plnení zmluvy.  
 

 
VII.  ZÁRUKY A ZÁRUČNÁ  DOBA 

 
7.1   Zhotoviteľ garantuje, nesie zodpovednosť a preberá záruku za správne a kvalitné 

vyhotovenie stavebných prác predmetu tejto zmluvy, a že počas záručnej doby budú 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

7.2  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdávania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.3   Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
a vecí poskytnutých objednávateľom. 

7.4   Záručná doba je 36 mesiacov na práce podľa tejto zmluvy mimo výrobkov (strojov 
a zariadení), ktoré majú od výrobcu inú záručnú dobu. Záruka na filtračné membrány 
je 60 mesiacov. Táto doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu 
a odstránenia vád a nedorobkov. Pre prípad vady diela, zistenej počas záručnej 
doby, má právo objednávateľ požadovať  a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť 
vadu. 

7.5 Ak sa v záručnej dobe vyskytnú vady na zhotovenom diele predmete tejto zmluvy, 
zaväzuje sa zhotoviteľ do 14 dní od písomného upozornenia objednávateľom túto 
závadu na vlastné náklady odstrániť.   

 
 

VIII.  PODMIENKY  VYKONANIA  DIELA 
 

8.1   Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie diela  
zbavené práv tretích osôb v súlade s projektovou dokumentáciou. 

8.2   Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranku zdravia vlastných pracovníkov a za  
čistotu a poriadok na stavenisku, za škody, ktoré spôsobí mimo obvodu staveniska, 
ako aj za škody ktoré spôsobí v obvode staveniska. 

8.3    Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na  
ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne 
s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi všetky povolenia, ktoré 
je nutné rešpektovať počas výstavby. 

8.4   Objednávateľ zodpovedá za vytýčenie podzemných vedení v mieste styku zo 
stavbou, podklady o existencii podzemných vedení obdrží zhotoviteľ pri odovzdaní 
staveniska. Za prípadné poškodenie podzemných vedení zodpovedá zhotoviteľ.  

8.5   Odberné miesta energii budú dohodnuté pri odovzdaní staveniska. 
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8.6   Prevádzkové, sociálne prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje 
zhotoviteľ v súlade s PD. Náklady na projekt vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu 
likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

8.7    Stroje, zariadenia a materiály, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú 
majetkom zhotoviteľa. 

8.8    Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú 
byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. 

8.9   Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi záväznými normami a projektovou 
dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. 

8.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. 

8.11 Na stavenisko môžu vstupovať iba oprávnený pracovníci objednávateľa, autorský 
dozor projektanta, stavebný úrad a ďalší zástupcovia dohodnutý v zmluve. 

8.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje právom udeliť objednávateľovi licencie na všetky 
predmety duševného vlastníctva, ktoré sú potrebné na realizáciu prác a prevádzku 
diela: 
a) bezodplatne (s výnimkou licenčných poplatkov platených tretej strane za 

všeobecne komerčne dostupný software), 
b) na prevádzku diela, 
c) na neobmedzený čas počínajúc začatím používania predmetov duševného 

vlastníctva zabudovaných v diele, 
ktoré prikladá v prílohe č.4 k tejto zmluvy. 

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť náhradu objednávateľovi za všetky škody, ktoré 
objednávateľovi alebo subjektom na strane objednávateľa vznikli v dôsledku nárokov, 
ktoré boli voči nim vznesené v súvislosti s ich používaním predmetov duševného 
vlastníctva, ktoré zhotoviteľ získal v súlade s článkom 8.12.   

 
 

IX.  ZMLUVNÉ  POKUTY  
 

9.1   Pokuta za omeškanie so splnením povinnosti vykonať dielo v dohodnutom termíne je 
0,05 % z pevnej ceny predmetu zmluvy za každý týždeň omeškania. 

9.2   Pokuta za omeškanie z vyprataním staveniska je 50,- EUR za každý deň omeškania 
až do doby vypratania staveniska. 

9.3   Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany 
zmluvnú pokutu 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

9.4  Pokuta za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici 
z preberacieho konania je 50,- EUR za každý deň omeškania. 

9.5  Pokuta za omeškanie s odstránením vád, na ktoré objednávateľ zhotoviteľa bez 
zbytočného odkladu po ich zistení písomne upozornil (najneskoršie však do konca 
záručnej lehoty) a ktoré zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstránil (povinnosť 
zhotoviteľa reagovať na reklamáciu do 14 dní)  je 75,- EUR za každý deň omeškania. 

 
 

X.  VYŠŠIA  MOC 
 

10.1  Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady ktoré nie sú závislé a ani 
ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany.  

10.2  Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa 
vyššej moci strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu 
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o úpravu zmluvy. Ak nedôjde k dohode má strana ktorá sa odvolala na vyššiu moc 
právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

 
 

XI.  SPOLUPOSOBENIE  A  PODKLADY  OBJEDNÁVATEĽA 
 

11.1   Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne 
objednávateľ v dohodnutých termínoch. 
- odovzdanie staveniska  
- odovzdanie príslušnej projektovej dokumentácie  
- príslušné rozhodnutia štátnej správy a vyjadrenia správcov sieti  

 
 

XII.  POVINNOSTI  ZHOTOVITEĽA 
 

12.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce podľa PD a špecifikácie prác a dodávok včas 
a kvalitne v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a STN. 

12.2   Zhotoviteľ je povinný dielo riadne dokončené podľa zmluvy odovzdať a uviesť do 
prevádzky . O odovzdaní a prevzatí diela  a jeho uvedení do prevádzky spíšu 
zmluvné strany protokol . 

 
 

XIII.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

13.1  Zhotoviteľ vyhlasuje , že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl . IIII tejto 
zmluvy. Ak objednávateľ o to požiada je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do 
živnostenského oprávnenia. 

13.2  Zhotoviteľ zaistí stráženie staveniska na vlastné náklady, ďalej zaistí dodržiavanie 
bezpečnostných a protipožiarnych predpisov. 

13.3  Zmluva je uzavretá okamihom kedy je posledný súhlas s jej obsahom  doručený 
druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 
Súhlas musí byť písomný riadne potvrdený a podpísaný štatutárnym zástupcom 
zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 

13.4  Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

13.5  Termín dodávky zhotoviteľ garantuje za podmienky dostatku finančných prostriedkov 
na strane objednávateľa a úhrady vystavených faktúr podľa zmluvy. 

13.6  Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu 
zmluvných prác, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní. 

13.7   Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán 
sa radia ustanoveniami obchodného zákonníka. 

13.8  Zmluvné strany sa zaväzujú ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

13.9   Táto zmluva o dielo je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po tri obdrží 
každá zo zmluvných strán. 

13.10 Všetky požiadavky budú dohodnuté cez stavebný denník, ktorý vedie stavbyvedúci. 

13.11  Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je: 
- Príloha č. 1  Rozpočet zhotoviteľa 
- Príloha č. 2  Technologický postup čistenia filtračných membrán vypracovaný 

zhotoviteľom. 
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Príloha č. 5 a) 

Všeobecné obchodné podmienky realizácie diela 
 
 

1. 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. 
355/2007 Z.z.,124/2006 Z.z., vyhl. č. 508/2009 Z.z. a Nariadenia vlády  115/2006 Z.z. a 
145/2006 Z.z. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia je rovnocennou a nedeliteľnou 
časťou prípravy, plánovania a plnenia pracovných úloh (§ 132 zákonníka práce).  
Pre práce, ktoré sa budú vykonávať za plnej prevádzky uchádzač vypracuje návrh "Dohody o 
vytvorení podmienok BOZP na spoločnom pracovisku", ktorá sa po jej odsúhlasení verejným 
obstarávateľom stane prílohou Zmluvy podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z.z.  
 
 

2. Projektová dokumentácia  

Zhotoviteľ vypracuje a zodpovedá v rámci zmluvy o dielo za kompletnú dokumentáciu pre 
realizáciu stavby (DRS) v rozsahu podľa týchto súťažných podkladov, vrátane všetkých ich 
súčastí, vyjadrení (vrátane prerokovania a odsúhlasenia dokumentácie Technickou 
inšpekciou SR ku všetkým vyhradeným technickým zariadeniam na ČOV a Stavebnou 
inšpekciou), povolení, podkladov a príloh.  
Projektová dokumentácia musí byť spracovaná odborne spôsobilým projektantom, ktorej 
obsah a jej členenie musí zodpovedať Prílohe č.3 (DSP) a č.4 (DRS) Sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, novela 2011, 
UNIKA, 1. vyd., 2011.  
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.  
Projektová dokumentácia bude vyhotovená v súlade s požiadavkami verejného 
obstarávateľa a podľa požiadaviek príslušných STN a musí obsahovať materiály a zariadenia 
v súlade so špecifikáciami uvedenými v súťažných podkladoch. Dokumentácia bude 
odsúhlasená tak SD ako aj Objednávateľom.  
Dokumentácia vyhotovená Zhotoviteľom nesmie meniť účel, rozsah a ciele prác opísaných v 
týchto súťažných podkladoch. 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 o 
dielo.  
 
 

3. Dokumentácia pre realizáciu stavby  

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 
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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.  
 
 

4. Dokumentácia počas realizácie diela  

4.1 Stavebný denník  

Zhotoviteľ je povinný počas celej doby výstavby a skúšobnej prevádzky viesť stavebný 
denník v zmysle § 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, (stavbyvedúci) 

 objednávateľ,  

 stavebný dozor,  

 autorský dozor  

 koordinátor bezpečnosti práce,  

 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 stavebnému dozoru 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 stavebný dozor 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 zmluvy o dielo a teda nezakladajú právo zhotoviteľa na realizáciu 
platieb, výkon zmien alebo uplatňovanie si nárokov.  
 
4.2  Individuálne a komplexné skúšky  

Zhotoviteľ musí vykonať všetky nevyhnutné skúšky na stavenisku za prevádzkových 
podmienok, aby bolo možné potvrdiť splnenie požiadaviek zmluvy o dielo k spokojnosti 
stavebného dozoru. Minimálne musia byť vykonané skúšky a revízie uvedené nižšie.  
 
a)  Program individuálneho odskúšania  
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Zhotoviteľ spracuje a predloží na schválenie stavebnému dozoru program individuálneho 
vyskúšania obsahujúci rozsah, vecnú náplň a časový harmonogram prípravy vrátane 
požiadaviek na obsluhu, energiu a média.  
Zhotoviteľ musí vykonať funkčné skúšky všetkých prvkov zariadení, aby zaistil ich správne 
fungovanie v rámci elektromechanickej 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 stavebnému dozoru program komplexného 
vyskúšania obsahujúci rozsah, vecnú náplň a časový harmonogram prípravy vrátane 
požiadaviek na súčinnosť objednávateľa pri ručnej aj automatickej prevádzke.  
Termíny, miesto a metódy skúšok budú odsúhlasené stavebným dozorom. Pokiaľ stavebný 
dozor 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 stavebnému dozoru 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 stavebného dozoru.  
 
c) Program nábehu do skúšobnej prevádzky  
Zhotoviteľom bude spracovaný tiež program nábehu do predčasného užívania alebo 
skúšobnej prevádzky (podľa okolností), určujúci ďalšie postupy, ktoré je treba vykonať po 
úspešnom komplexnom vyskúšaní pred začatím predčasného užívania alebo skúšobnej 
prevádzky. Pre ČOV bude uvedený napr. postup prepojenia stávajúcej ČOV na novú, postup 
inokulácie biologickej linky aktivovaným kalom a postupného nábehu kalového hospodárstva 
do skúšobnej prevádzky (podľa okolností).  
 
4.3  Návod na obsluhu  

Zhotoviteľ pred začatím komplexných skúšok zaistí pre personál prevádzky a údržby 
objednávateľa 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.  
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. 
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 
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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.  
 
4.4  Prevádzkové poriadky  

Pred uvedením ktorejkoľvek časti diela do predčasného užívania zhotoviteľ vypracuje 
prevádzkové a manipulačné poriadky pre príslušnú časť diela, ktorá bude prevzatá 
objednávateľom. Predmetné poriadky musia byť vypracované v súlade s nižšie uvedeným 
zákonom 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 
Vyhláškou MŢP 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. 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 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 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.  
 
4.5 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.  
 
4.6 Špecifikácia bežných opráv  

Zhotoviteľ spracuje a objednávateľovi odovzdá špecifikáciu bežných opráv, ktoré zhotoviteľ 
povoľuje objednávateľovi vykonávať, resp. porúch, ktoré povoľuje odstraňovať v záručnej 
dobe.  
 
4.7 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby  

Zhotoviteľ vypracuje k preberaniu diela dokumentáciu skutočného vyhotovenia v súlade s 
nasledovnými položkami:  
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- Úplná dokumentácia skutočného vyhotovenia na úrovni realizačnej dokumentácie, 
situácie budú so zákresom aktuálnej katastrálnej mapy  

- Zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasené stavebným dozorom  
 certifikáty a elaboráty kvality  
- Osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie SR, Regionálneho 

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

skúšky, individuálne skúšky strojnotechnologických zariadení)  
- 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 základových škár podzemných a nadzemných objektov (protokoly o 
skúškach)  

- Doklady o skúškach vodotesnosti a plynotesnosti podzemných a nadzemných objektov 
(protokoly o vykonaniu 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 vykonaniu odborných prehliadok a odborných skúšok (revízne 
správy) technických zariadení tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových, prvé 
úradne skúšky tých, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia  

- Dokumentácia komplexných skúšok a protokol o úspešnom vykonaní komplexných 
skúšok  

- 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 
osvedčujúci kvalitu použitých materiálov, spojovacích materiálov, elektród, statické 
výpočty stavebných a oceľových konštrukcií, pevnostné, tepelné a dynamické výpočty 
technologických zariadení a pod.).  

- 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. 
 

4.8  Dokumentácia k systému MaR  

Dokumentácia k preberaniu systémov MaR bude obsahovať plnú dokumentáciu všetkých 
zariadení a software poskytnutých pod touto zmluvou o dielo. Bude možné do nej zapracovať 
v budúcnosti informáciu o vyšších verziách systému a pridávať k nej dodatky.  
Copyright k dokumentácii ostáva u objednávateľa.  
Všetky výkresy budú dodané v programe AutoCAD na CD/DVD.  
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Príloha č. 5 b) 

Všeobecné technické podmienky realizácie diela 
 

1. POŽIADAVKY NA STROJNOTECHNOLOGICKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 
PRÁCE A ZARIADENIA 

1.1    ÚVOD  

Všeobecné požiadavky uvedené v tejto časti tvoria súčasť zmluvy o dielo ohľadne 
strojno-technologického vyhotovenia diela. Osobitné požiadavky dopĺňajú a upresňujú 
všeobecné požiadavky. Pri prípadnej absencii ustanovenia v osobitných požiadavkách platia 
ustanovenia uvedené vo 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. Stroj netechnologické a elektrotechnické práce 
zahrnuté do zmluvy o dielo 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 špecifikáciách. 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. dúchadla pre 
oxickú regeneračnú a nitrifikačnú nádrž, miešadlá pre denitrifikačnú anaeróbnu 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 zahŕňať dodávku, montáž, skúšky až do úrovne komplexného vyskúšania, 
cena bude naďalej zohľadňovať postupy potrebné pre udržanie zostávajúcich ČOV                
v prevádzke ako napr. demontáž a odvoz jestvujúcich, 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 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 1 m od 
vonkajšieho okraja stavebných konštrukcií zodpovedajúcich častí prírub.  
1.3   POŽIADAVKY NA VÝROBKY A ZARIADENIA  
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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..  

Všetky stroje, zariadenia a materiály, ktoré majú byť trvalo zabudované do diela budú 
nové, nepoužité a najnovšieho typu. Pred začatím prác zhotoviteľ predloží ŠD zoznam 
navrhovaných technologických zariadení v súlade s jeho ponukou.  

Pokiaľ sa v týchto špecifikáciách vyskytuje 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.  

Ku všetkým materiálom prichádzajúcim do priameho styku s pitnou vodou musí 
zhotoviteľ doložiť platné certifikáty o vhodnosti materiálov pre styk s pitnou vodou. Certifikáty 
budú vydané akreditovaným skúšobným ústavom a budú v čase realizácie prác platné.  

Na tzv. „určené výrobky" podľa Nariadenia 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 špecifikáciách odkaz na konkrétne normy alebo predpisy, budú platiť 
ustanovenia posledného súčasného vydania alebo revidovaného/doplneného vydania 
príslušných noriem alebo všeobecne právnych predpisov, ktoré sú platné k dátumu 
predkladania súťažných podkladov. Pokiaľ počas plnenia zmluvy o dielo dôjde k revízii 
noriem alebo iných predpisov, je zhotoviteľ povinný upozorniť stavebný dozor                        
a objednávateľa na túto skutočnosť a čakať na pokyn objednávateľa ohľadne ďalšieho 
postupu.  

 
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 o dielo. 
Všetky náklady spojené s odstraňovaním porúch, nákupom, dopravou, skladovaním              
a použitím náhradných dielov bude znášať zhotoviteľ.  

 

2.    VŠEOBECNÉ STROJNO-TECHNOLOGICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

2.1   VŠEOBECNE  
Nasledovné časti 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 ČOV, rovnakej výrobnej značky (teda 
rovnaké zariadenie musí byť na ČOV dodané od rovnakého výrobcu, nepovoľuje sa dodávka 
od rôznych výrobcov). Zhotoviteľ musí dodá iba nové stroje a zariadenia, nepovoľuje sa 
dodávka a montáž repasovaných alebo použitých 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 ČOV, 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, 
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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. 

  
2.2   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 o dielo 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.  

 
2.3     ODHLUČNENIE  

Návrh technologických zariadení (ako napr. čerpacia technika, dúchadla, 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 súvislostí           
s rizikovým faktorom, ktorý v tomto prípade predstavuje hluk. Zhotoviteľ pred kolaudáciou 
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bude zodpovedný na svoje náklady preukázať meraním a následným výpočtom, že splnil túto 
požiadavku objednávateľa v rámci všetkých pracovísk dobudovaných ČOV.  

 
2.4     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 bude použitá výlučne nehrdzavejúca oceľ. Zároveň sa musí venovať 
pozornosť použitiu ocele a jej špecifickej odolností. 

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 trvalé 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 nerezovej 
ocele A2 - 70 a matky z mosadzi. Spojovací materiál pre prírubové spoje vo vnútri 
stavebných objektov - všetky skrutky, podložky a matky z nerezovej 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.  

 
2.5   OCHRANA PROTI KORÓZII  

Ako všeobecné pravidlo, spojovací a kotviaci materiál, príchytky na rúry, konzoly           
a závesy potrubí, ktoré budú trvalé 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 nerezovej 
ocele A2 - 70 a matky z mosadzi. Spojovací materiál pre prírubové spoje vo vnútri 
stavebných objektov - všetky skrutky, podložky a matky z nerezovej 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.  
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.  

 
2.6   ŽIAROVÉ ZINKOVANIE  

Ţiažovo 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.  

 
 

2.7   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 
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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.  
 
2.8 ZÁBRADLIA A REBRÍKY  

Ak nie je uvedené inak v Osobitných požiadavkách, všetky zábradlia budú                     
z pozinkovanej 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 pozinkovanej 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.  

 
2.9 ZDVÍHACIE ZARIADENIA  

Zdvíhacie zariadenia s prevodom a súvisiace zariadenia budú spĺňať relevantné STN. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať revízne skúšky na všetky zdvíhacie zariadenia.  
 

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, 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.  

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.  
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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 ŠD 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.  
 

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. Rozostupová 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.  

 
3.2.3 Potrubia pre tlakový rozvod vzduchu  

Pre distribúciu tlakového vzduchu musí byť dodané potrubie z nehrdzavejúcej ocele 
min. triedy AISI 304 . 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).  

 
3.3 VENTILY A ARMATÚRY  

Ventily a iné uzatváracie armatúry budú dodané v súlade s príslušnými ustanoveniami 
STN.  

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.  

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). 
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Zariadenie meria a vyhodnocuje prietok oboma smermi. Možnosť prenosu meraných údajov 
do velína.  

 

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. 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.  

Ponorné čerpadlá na odpadovú vodu musia mať účinné tesnenie medzi špirálovou 
komorou a obežným kolesom. Ponorné čerpadlá budú vybavené mechanickými upchávkami, 
budú samostatné, kontinuálne hydrodynamický mazané. 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 účinné tesnenie 
medzi špirálovou komorou a obežným kolesom. Čerpadlá budú vybavené mechanickými 
upchávkami, budú samostatné, kontinuálne hydrodynamický mazané. Čerpadlá budú 
napájané prostredníctvom špeciálnych káblov dodaných spolu s čerpadlom vhodných aj pre 
mokrú inštaláciu. 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.  

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.  

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 ţumpové 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. 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).  

Súčasťou čerpadla je liatinové pätkové koleno, montážna sada pätkového kolena, 
vodiace tyče, horný držiak vodiacich tyčí, montážna sada horného držiaku vodiacich tyčí.  
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Čerpadlá budú vybavené kompletným systémom regulácie hladiny s automatickým 
zapínaním a vypínaním čerpadla.  

 
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.  
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 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 poklepom 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. 

 
Kalové čerpadlá v suchom prevedení  
Čerpadlá budú v prevedení do suchej 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.  
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 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.  

 
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, 
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    PONORNÉ MIEŠADLÁ  
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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 spotrebnými 
vyhodnocovacími zariadeniami, ktoré zastavia miešadlo v prípade, že kvapalina prenikne do 
puzdra statora a v prípade prehriatia.  

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 miešadlá 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. 

 

5.     ZARIADENIA MECHANICKÉHO PREDČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD 

5.1  JEMNÉ STROJNE STIERANÉ HRABLICE  

Strojné zariadenie musí byť navrhnuté so šírkou štrbín 0,5 mm alebo priemerom 
otvorov 1,0 mm. Strojne zariadenie musí byť kompletne vyrobené z kvalitnej nehrdzavejúcej 
ocele.. Súčasťou zariadenia je aj závitovkový dopravník na zhrabky a kôs na zhrabky. 
Zariadenie je ovládané v automatickom režime v závislosti od rozdielu hladín pred a za 
filtračnou plochou.  

 

6.     ZARIADENIA BIOLOGICKÉHO ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD 

6.1  PREVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM JEMNOBUBLINNÝ PRE NITRIFIKAČNÉ 

Aeračný element musí byť vyhotovený ako diskový alebo rúrový prevzdušňovač 
pokrytý membránou s adhezívnym nezanášavým povrchom materiálovo prispôsobenú pre 
mestské odpadové vody. Rúrový element musí byť bez vztlakový, 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 elementárni).  

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 prevzdušňovači systém spĺňal požiadavky jemnobublinnej aerácie         
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 systém s elementárni 
uložený po celom dne nádrže musí umožniť rovnomernú distribúciu vzduchu a ideálne 
miešanie aj pri min. zaťažení oxickej zóny aktivačného systému.  
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Prevzdušňovacie elementy musia byť uchytené na distribučných potrubiach z PVC 
alebo PP. Distribučné PVC alebo PP 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.  

 
6.2    DÚCHADLA  

Dúchadla sú určené na dopravu vzduchu do prevzdušňovacieho systému v nádržiach 
biologického stupňa Sú to kompaktné dúchadla 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. Nie je 
možné kombinovať napájanie prevzdušňovacích systémov s rozdielnou hladinou (tlakovou 
stratou) jedným dúchadlom.  

 
6.3    SEPARAČNÉ MEMBRÁNY  

Vyčistená voda sa bude separovať od aktivovaného kalu filtračnými membránami 
zabudovanými v membránovom module s nasledovnými charakteristikami:  

Rozmery modulu 1320x620 mm, výška 1190 mm, moduly musia umožňovať vrstvenie 
nad seba do požadovanej výšky, výška podstavca filtračných modulov so zabudovaným 
pneumatickým systémom nesmie byť vyššia ako 750 mm, hydraulický výkon modulu je 1,4-2 
m3/hod filtrovanej vody, povrchová plocha membrán v jednom module musí byť 210 m2, 
samotné membrány musia byť trubkové, jednovrstvové, materiál polyetylén, vonkajší priemer 
membrány 0,54mm, veľkosť pórov v membráne maximálne do 0,4 μm, počiatočný filtračný 
podtlak filtračných membrán do 5 kPa, maximálny prevádzkový podtlak, pri ktorom sa 
membrány chemicky čistia je 30 kPa, pracovná teplota pre membrány 0-40°C, požadovaná 
záručná doba na filtračné membrány je 5rokov.  

 
6.4    KYSLÍKOVÁ SONDA  

Optická sonda na meranie rozpusteného kyslíka O2  
Sonda musí zabezpečiť optické meranie rozpusteného kyslíka na báze luminiscencie, 

rozsah od O do 20 mg/1 s rozlíšením 0,01 mg/1 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.  

 

7.     ZARIADENIA KALOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

7.1   OBJEMOVÉ VRETENOVÉ ČERPADLO  

Objemové horizontálne jednovretenové čerpadlo pre dávkovanie flokulantu do 
zmiešavacieho priestoru kalolisu. Pohon je zabezpečený elektroprevodovkou. Telo čerpadla 
a príruby sú zo sivej liatiny, stator má výstelku vhodnú pre danú koncentráciu čerpaného 
média Rotor je z legovanej kalenej ocele, čapové kĺby s trvalou náplňou maziva, upchávka 
mechanická, základová doska z ocele tr.ll. Elektromotor je vyhotovený pre ovládanie 
frekvenčným meničom.  

 
7.2 KALOLIS  
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Pred strojným odvodnením je do prebytočného kalu primiešavaný flokulant, čím vzniknú 
vločky kalu a oddelený filtrát- kalová voda. Uvedený proces prebieha vo flokulátore, odkiaľ 
vyflokulovaný kal a kalová voda prepadajú do nálevky pásového lisu a na horné filtračné sito. 
Na hornom filtračnom site dochádza po jeho nátoku ku gravitačnému odvodneniu. Z horného 
sita je kal preklápaný na spodný filtračný pás, kde gravitačná zóna pokračuje. V uvedenej 
zóne odteká najväčšie množstvo filtrátu s najmenším znečistením. Následne kal nateká do 
nízkotlakovej zóny, kde sa ku kalu postupne pritláča horný filtračný pás, čo spôsobuje odtok 
ďalšieho filtrátu. Kal uzavretý medzi filtračnými pásmi je vedený cez sústavu lisovacích 
valcov, na ktorých sa postupne zvyšuje lisovací tlak, čo spôsobuje postupné odtekanie 
ďalšieho filtrátu. Vylisovaný kal je po prechode lisom stieraný z filtračných pásov stieracími 
plastovými lištami. Predpokladaná výstupná sušina je 20-22%. Strojne odvodnený kal je 
dopravovaný závitovkovým dopravníkom do kalového kontajnera, kalová voda prepadá 
gravitačne do šachty kalovej vody, odkiaľ je prečerpávaná do čerpacej stanice a následne 
biologickej linky 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.  

 
7.3   AUTOMATICKÁ STANICA PRÍPRAVY A DÁVKOVANIA FLOKULANTU  

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, 
zásobník flokulantu, pomalobežné miešadlá, riadiaci rozvádzač, silové a 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.  
 

8. VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE PRE ELEKTROTECHNICKÉ 

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.  

 
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 plochách budú 
vybrané tak, aby vyhovovali podmienkam očakávaným v prípade zlyhania ventilácie.  

 
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.  

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.  
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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 vybuchuje 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.  

 

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.  

 
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: 22WAC, 50Hz  
NN rozvod: 400/23 OV AC, 50Hz  
Pomocné strojné vybavenie a obsluha: 400/230V AC, 50Hz  
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.  
 

9.2  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.  
 

9.3  ELEKTRICKÉ MOTORY  
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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.  

Motory pri teplote prostredia +40°C musia byť indukčné s klietkovým vinutím, vhodne 
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 usporiadame.  

 
9.4 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 mak, samotný menič musí byť skonštruovaný s krytím spĺňajúcim triedu krytia 
IP2X.  

 
9.5 SPÍNACIE ZARIADENIA  

Spínacie zariadenia a tlačidlá budú v súlade s požiadavkami príslušných STN.  

9.5.1 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.  

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.  

 

9.5.2 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.  

9.5.3 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 špecifikácie 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.  
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Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky vzduchové vypínače obvodov sa musia použiť na 
nominálny prúd 630A a vyššie.  

 
9.6   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. Budú dodané s digitálnym alebo ručičkovým 
displejom podľa špecifikácií realizačnej dokumentácie.  

 
9.7  ROZVÁDZAČE OVLÁDANIA MOTOROV  

Rozvádzače ovládania motorov, ak budú použité, budú kombinovaného typu v súlade s 
vyhovením príslušným slovenských normám.  

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 vzduchotesne 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.  

 
9.8  OZNAČOVANIE  

Označenie panelov, komponentov vysokého napätia a nízkeho napätia a vodičov musí 
byť v súlade s požiadavkami príslušných STN.  

 

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 o 
dielo.  

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 budúci Zhotoviteľ povinný vyčistiť kanál, zabezpečiť kompletnú 
výmena 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 nástrekom, v ostatných trasách v plastových 
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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 v roštoch musia byť trvalé 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  
-  Veľkosť vodiča  
-  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 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.  

10.1.2 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 dodržiavaná 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.  

10.1.3  Káblové vedenia v budovách  
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Vedenie káblov v budovách musí byť v hlavných trasách na káblových roštoch, v 
káblových pozinkovaných žľaboch s plastovým nástrekom, 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.  

10.1.4  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.  
10.2.2  Systémy zemniacích 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. V káblovej ryhe nad káblom sa kladie výstražná fólia alebo mechanická 
ochrana (rúra, tvárnice) podľa miestnych podmienok a podľa projektovej dokumentácie.  
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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.  

 

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 zariadení bude zabezpečená miestnou automatikou 

ČOV. Prenos vybraných ukazovateľov z ČOV na dispečerské pracovisko objednávateľa 
bude internetovým prenosom požadovaných údajov. 

11.2 DISPEČERSKÁ PREVÁDZKA  
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,  
- komunikácia po siete pomocou protokolu TCP/IP, adresovanie podsiete podľa 

dohody s prevádzkovateľom/Objednávateľom  
Zásahy do riadenia a parametrizácia programového vybavenia bude v bežnej 

prevádzke vykonávaná na dispečingu cez prístupové heslo.  
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