
 

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV 
                                 B r a t i s l a v a 

            Krajná 27, PSČ 821 04  B r a t i s l a v a 

tel. č.: 421-2-48207703; fax: 421-2-48207719; web: www.vhu.sk 

 

k č. p.: VHÚ-425/2016   

  

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky  

v súlade s § 1 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa Smernice VHÚ o verejnom obstarávaní, finančnom a logistickom 

zabezpečení zákaziek  č. VHÚ-223/2016 

bez použitia elektronického trhoviska  
 na predmet zákazky 

 

„Spracovanie energetického auditu na budovu Vyhliadkovej veže na Dukle“ 

(Služba) 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Ministerstvo obrany SR – Vojenský historický ústav  

Sídlo:     Krajná 27, 821 04 Bratislava 

Krajina:   Slovenská republika 

Štatutár:    plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. - riaditeľ   

IČO:    00802751 

DIČ:    2020879575 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK58 8180 0000 0070 0016 9713 

Kontaktná osoba:  Ing. Štefan Kukumberg,  

   e-mail: stefan.kukumberg@vhu.sk 

Telefón:   0960/319007  

Fax:         0960/319019  

 

2. Predmet zákazky: „Špeciálne služby-Spracovanie energetického auditu na budovu 

Vyhliadkovej veže na Dukle (B10.25.004-02)“ 

 

3. Spoločný slovník obstarávania:  71631300-3 Technická inšpekcia budov 

     92521000-9 Služby múzeí 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

   Spracovanie energetického auditu na budovu Vyhliadkovej veže na Dukle (ďalej len „EA 

VVnD“)  v rozsahu podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 179/2015 Z.z. 

o energetickom audite a vypracovanie jednoduchého zamerania skutkového stavu objektu: 

 

A. Identifikácia predmetu EA VVnD.  

B. Zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu predmetu EA VVnD. 

C. Návrh opatrení na zníženie spotreby energie.  

D. Ekonomické vyhodnotenie opatrení a enviromentálne vyhodnotenie opatrení. 

E. Súbor odporúčaných opatrení. 

http://www.vhu.sk/


F. Písomná správa z EA VVnD. 

G. Súhrnný informačný list. 

H. Súbor údajov pre monitorovací systém. 

I. Jednoduché zameranie skutkového stavu objektu v mierke M 1:100 vo formáte dwg 

a pdf (elektronickom) a klasickom papierovom v 3 výtlačkoch.  

 

      Energetický audit musí byť spracovaný tak, aby bol použiteľný pre žiadosť o dotácie 

a podporné programy zamerané na zvyšovanie energetickej efektivity a využívania 

obnoviteľných zdrojov energie. 

 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 

5. Zmluvný vzťah:  Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka, zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a vyhlášky MH 

SR č. 179/2015 Z.z. o energetickom audite 

 (ďalej len „ZoPS“). 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  Vojenský historický ústav, 

  Krajná 27  

821 04 Bratislava. 

 

7. Termín dodania:   Do 31 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti ZoPS .  

                

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:  

8.1. Uchádzač vloží ponuku do neprehľadnej obálky. Obálka s cenovou ponukou musí byť          

uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu a označená údajmi:  

         a) adresa verejného obstarávateľa,  

         b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania), 

           c) označenie:     „VO – neotvárať“ 

         d) heslo:   „EA VVnD“ 

8.2. Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: 

a) poštou:  Vojenský historický ústav  

                 Krajná 27  

                 821 04 Bratislava 

b) osobne (kuriér) v pracovné dni od 8,00 hod do 15,30 h:  

     Vojenský historický ústav  

                 Krajná 27  

                 821 04 Bratislava 

8.3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa  10.10.2016 o 12,00 hod. 

8.4. Otváranie obálok s ponukami: sa uskutoční dňa 11.10.2016 o 09,00 hod. 

Na otváranie obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili cenovú 

ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača 

preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným 

hodnoverným dokladom. 

Otváranie ponúk sa uskutoční na mieste:  Vojenský historický ústav 

      Krajná 27,                       

                                                                    821 04 Bratislava 

      I. poschodie, miestnosť č.113b 

 

 



9. Vyhodnotenie ponúk 

Predpokladaná cena zákazky: 8.333,33 € bez DPH (10.000,00 € vrátane DPH) 

Hodnotená bude celková zmluvná cena s DPH. Úspešným (prvým) sa stane ten uchádzač, 

ktorého vyhodnotená ponuka bude najlacnejšia. 

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, 

vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž. 

 

10. Podmienky účasti 

10.1. Doklad o oprávnení podnikať(s predmetom činnosti súvisiacimi na vykonanie 

požadovaných služieb a prác)  - napr. výpis zo živnostenského resp. obchodného registra, 

alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu. Úspešný 

uchádzač pred podpisom zmluvy predloží aktuálny doklad a to originál alebo jeho 

úradne overenú fotokópiu. 

 

11. Obsah ponuky 

11.1. Doklady podľa bodu 10 tejto výzvy. 

11.2. Cenová ponuka spracovaná podľa prílohy tejto výzvy. 

11.3. Prehlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tejto výzve. 

Uchádzač predkladá cenovú ponuku a prehlásenie podpísané štatutárnym zástupcom           

uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača! 

 

12. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky 

Uchádzač predloží iba jednu cenovú ponuku. Cena za predmet zákazky bude stanovené 

a spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. 

Cenová ponuka musí byť spracovaná podľa neoddeliteľnej prílohy č. 1 k tejto výzve. 

Ponúknutá cena musí byť vyjadrená v eurách. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní           

na túto skutočnosť v ponuke! 

 

13. Požadované obchodné podmienky predmetu zákazky 

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto výzve. ZoPS s úspešným 

uchádzačom nesmie byť v rozpore s týmito obchodnými podmienkami. 

 

14. Kritérium na hodnotenie ponúk 

1. Celková zmluvná cena s DPH (konečná cena). 

 

15. Ďalšie informácie  
15.1. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky nie je možné 

podať žiadosť o nápravu ani námietky. 

15.2. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu.    

Dorozumievanie medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude 

uskutočňovať elektronicky (e-mailom) a poštou. 

15.3. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne oznámený 

výsledok vyhodnocovania ponúk. 

15.4. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu ZoPS. Uzavretá ZoPS nesmie 

byť v rozpore s obchodnými podmienkami (Príloha č. 2 k výzve) a úspešnou ponukou. 



Úspešný uchádzač predloží ZoPS v lehote do štyroch pracovných dní od elektronicky 

doručeného (e-mailom) oznámenia o úspešnosti jeho ponuky. 

15.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť ZoPS s uchádzačom umiestneným 

v poradí za úspešným uchádzačom, ak s rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu ZoPS 

s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi. 

15.6. Obhliadka: Záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku budovy tak, aby si sám overil 

a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. 

Obhliadka sa môže uskutočniť podľa telefonického dohovoru na tel.č. 033/7913801 (mjr. 

Ing. Milan Kubizniak-riaditeľ VHM Piešťany) v období od 03.10.2016 do 07.10.2016.  
15.7. Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky                

si  uchádzači hradia v plnej výške. 

 

16. Dôvody zrušenia zadávania zákazky  

16.1. Nebola predložená ani jedna ponuka.  

16.2. Ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  výzvy.  

16.3. Ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa. 

16.4. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená. 

                                                                              

                                                                                                                     

                                                                                  Ing. Štefan Kukumberg 

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

                                                            Vedúci oddelenia logistického zabezpečenia a služieb  

                                                                                                   v.r. 

 

 

 



                                 

 

Príloha č.1 k výzve  č. VHÚ-425/2016 

              

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC A DODÁVOK 
na vypracovanie cenovej ponuky na zákazku 

„Špeciálne služby-Spracovanie energetického auditu na budovu Vyhliadkovej veže na 

Dukle (B10.25.004-02)“ 

 
Kalkulácia ceny (uviesť názov použitého cenníka-napr. KROS, ODIS,...): 

P.č. Kód položky 
Popis položky, stav.dielu, remesla 

(rozpísať podľa cenníka) 
Počet M.j. 

Cena v EUR 

bez DPH 

Cena v EUR s 

DPH 

  Napr. Identifikácia predmetu EA   
 

 

  Napr. Spracovanie návrhu 

energeticky úsporných opatrení 

  
 

 

  Napr. Vyhotovenie jednoduchého 

zamerania skutkového stavu objektu 

v mierke M 1:100 v digitálnom 

formáte 

 

  

 

 

  Napr. Vyhotovenie jednoduchého 

zamerania skutkového stavu objektu 

v mierke M 1:100 v klasickom 

papierovom  formáte v 3 výtlačkoch 

 

  

 

 

  

Podľa potreby doplniť ďalšie riadky. 

  

 

 

  PONUKOVÁ CENA SPOLU 

v EUR bez DPH 

  
 

 

 

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky 

(napr. doprava, pomocný materiál, služby a práce). 
 

Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný 

obstarávateľ bude považovať ponúknutú cenu za konečnú! 

 

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

                                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
                                                                                         (odtlačok pečiatky) 

 

Prehlásenie – súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie 

ponuky č. VHÚ-425/2016 zo dňa 30.09.2016. 

 

Kontaktné údaje / ........................................... 

                              e-mail .................................... 

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

                                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                                                         (odtlačok pečiatky) 

Poznámka: zmluvu uchádzač v rámci cenovej ponuky nepredkladá! 



 

 

 
 

 
 



Obchodné podmienky- príloha č.2 k výzve č. VHÚ-425/2016 

 

 

Zmluva o poskytovaní služieb č.VHÚ-152-19/2016 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

jeho neskorších predpisov, 

zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z.z. 

o energetickom audite 

č.SAP................... 
 

Čl. I. Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ                                            

 

Sídlo 

 

Štatutárny orgán 

IČO                                                   

Bankové spojenie                              

Číslo účtu                                             

Oprávnený rokovať vo  veciach            

- zmluvných  

- technických 

  (ďalej len „objednávateľ) 

                                      

a 

 

: 

 

: 

 

: 

:

:

: 

 

: 

: 

Slovenská republika 

Vojenský historický ústav 

Krajná č. 27, 821 04  Bratislava 

 02/48207703  

plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. -  riaditeľ                     

00802751 

Štátna pokladnica  

7000169713/8180 

 

plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.  

Ing. Štefan Kukumberg, 0903/659884      

    

1.2 Poskytovateľ  - obchodné meno  

Sídlo: 

Zastúpený: 

Právna forma : 

Označenie registra: 

Číslo zápisu: 

Oprávnený rokovať vo  veciach           

zmluvných a technických: 

IČO : 

IČ DPH:  

Bankové spojenie : 

Číslo účtu : 

Číslo telefónu: 

: 

:

:

:

:

: 

 

: 

:

:

:

:

: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.3 

( ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade  

s § 1 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Čl. II. Predmet zmluvy 

 

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje zákazku: „Špeciálne služby-Spracovanie energetického 

auditu na budovu Vyhliadkovej veže na Dukle (B10.25.004-02)“ podľa oceneného popisu služieb, 

prác a dodávok uvedeného v prílohe č.1 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Budova Vyhliadkovej 

veže súp.č. 49 je umiestnená v ochrannom pásme Národnej kultúrnej pamiatky „Duklianske bojisko“ a uvedená 

v katastri nehnuteľností na LV č. 177 na pac. Č. 185/1, k.ú. Vyšný Komárnik. 



2.2 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom 

objednávateľa. 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a  zaplatí zmluvne dohodnutú 

cenu podľa Čl. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v Čl. V. tejto zmluvy. 

 

Čl. III.  Čas plnenia  

  

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že realizáciu predmetnej služby ukončí v termíne do: 31 kalendárnych dní                           

od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Poskytovateľ bude pri plnení využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni od 

9,00 do 17,00 hod. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie uvedenom v bode 

3.1 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou služby plniť následkom 

okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty 

realizácie. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že služby podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené, ak sú riadne ukončené v celom 

rozsahu podľa  tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané 

objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí  služby. 

 

Čl. IV.  Cena 

 

4.1 Cena za poskytnuté služby je stanovená dohodou  a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka poskytovateľa stanovená v prílohe 

č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnutie služieb zahŕňa všetky náklady, ktoré 

v súvislosti s ich vykonaním vzniknú, vrátane nákladov na dopravu pomocný materiál a práce. 

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne: 

Cena za služby bez DPH              ................... €                

DPH 20%                                       ................... €        

Celková cena služieb s DPH       .................... €         

4.3 V prípade prác naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy, alebo prác, resp. zmien, ktoré budú 

mať vplyv na cenu a na dobu realizácie, bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve. 

Služby a práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni ako bola spracovaná cenová 

ponuka poskytovateľa. 

Na dodatok  k zmluve  predložený inak  ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo  po splnení predmetu zmluvy sa 

neprihliada. 

4.4 Práce, ktoré poskytovateľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, 

objednávateľ neuhradí. 

 

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia  

 

5.1 Poskytovateľ predloží faktúru až po ukončení všetkých služieb a prác, na základe podpísaného zápisu 

o odovzdaní a prevzatí služby.   

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení 

služieb.  

5.3 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia  objednávateľovi. 

5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. 

Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

Čl. VI. Spolupôsobenie objednávateľa a poskytovateľa 

 

6.1 Poskytovateľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, 

pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. 

6.2 Poskytovateľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať služby a práce, uvedené a vymedzené v bode II. tejto 



zmluvy. 

6.3 Poskytovateľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi 

objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte. 

 

Čl. VII.  Odovzdanie a prevzatie služieb a prác, záručná doba  

  

7.1 Poskytovateľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené služby ako celok, o čom sa spíše zápis. 

7.2 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy ako celok, v súlade so Slovenskými technickými normami alebo 

zahraničnými  normami,  ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúci sa na predmet plnenia. 

7.3 Poskytovateľ splní svoj záväzok vykonať EA jeho riadnym, včasným a úplným dokončením a odovzdaním 

všetkých dokumentov. 

7.4 Poskytovateľ je povinný po splnení záväzku odovzdať objednávateľovi všetky poskytnuté a zapožičané podklady. 

7.5 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú  služby vykonať. 

 

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy 

 

8.1 Ak poskytovateľ neodovzdá zákazku v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia záväzku podľa 

zmluvných podmienok. 

8.2 Keď poskytovateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 5 % z ceny 

nevykonaných prác podľa oceneného popisu služieb, prác a dodávok. V takomto prípade, ak vznikne 

objednávateľovi škoda nad dohodnutú zmluvnú pokutu poskytovateľ je povinný túto škodu zaplatiť 

8.3 Poskytovatteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým 

poskytovateľovi znemožňuje realizáciu služieb. 

8.4 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

8.5 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia poskytovaľa, objednávateľ uhradí poskytovateľovi náklady, 

ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaných služieb.  

8.6  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak poskytovateľ nedodrží vlastným zavinením  termíny 

realizácie služieb, dohodnuté zmluvnými stranami, 

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty, povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní  odo dňa ich uplatnenia. 

8.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, ktorý 

zmluvná strana od zmluvy odstupuje.  

 

Čl. IX. Záverečné ustanovenia   

 

9.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán.  

9.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán.  

9.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.  

9.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 

9.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú 

za originál, z ktorých  po podpise je jedna určená  pre poskytovateľa a  päť  pre objednávateľa. 

9.6 Zmluva nadobudne platnosť odo dňa podpisu oprávnenými zástupcami  zmluvných strán a účinnosť nadobudne 

odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia, v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov. 

9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

9.8 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu  vlády SR.   

 

 



 

 

V Bratislave, dňa..............  

 

 

Objednávateľ......................................... 

plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. 

riaditeľ VHÚ Bratislava   

 V.......................,dňa................. 

 

 

Poskytovateľ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.3 k výzve  č. VHÚ-425/2016 

 



Základný popis budovy VVnD 

 
Vyhliadková veža na Dukle (ďalej len „VVnD“) je vojenský objekt evidovaný v centrálnej evidencii stavieb 

(ďalej len „CE“) a účtovníctve ako B10.25.004-AREÁL DUKLA NKP podčíslo 2-Vyhliadková veža b.č. 1. Je 

postavená na parcele č. 185/1 (LV č. 177-k.ú. Vyšný Komárnik). 

VVnD je majetkom štátu v správe Vojenského historického ústavu Bratislava. Rok nadobudnutia: 1974. 

Obstarávacia hodnota 2 520 719,48 a účtovná hodnota 0,00. 

V objekte bola realizovaná časť z projektu Centrum výskumu zbierkových predmetov (ďalej len „CVZP“) 

financovaného prostredníctvom tzv. Eurofondov a pripravuje sa Energetický audit budovy VVnD ako základná 

požiadavka k žiadosti o čerpanie eurofondov na Rekonštrukciu objektu VVnD. Preto nie je možné žiadnu časť 

toho vojenského objektu vyhlásiť za prebytočný pre potreby nájmu priestorov. Zároveň je treba pripomenúť, že 

VVnD je súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky Areál DUKLA, ktorý má ochranné pásmo stanovené a 

vymedzené Obvodným úradom Svidník (č.j. 94/00276-002 z 18.02.1994). V ňom sú všetky činnosti týkajúce sa 

úpravy, obnovy, prestavby ako aj novej výstavby, úpravy terénu a komunikácií možné realizovať len so 

súhlasom príslušného orgánu štátnej správy-úseku pamiatkovej starostlivosti a po vyjadrení Krajského 

pamiatkového úradu Prešov.  

 

 
 

 

 

     Vyhliadkové časti majú nepravidelný obecnejší tvar. Nástupný priestor je komponovaný v nadväznosti na 

hlavný objekt. Konštrukčné riešenie Vyhliadkovej veže – objekt má 3 hlavné časti. Vstupné priestory, driek veže 

a vyhliadkové časti. Vstupné objekty sú prízemné s nosnými stenami z betónu a muriva. Nosný systém strechy 

pozostáva z oceľových väzníkov a v časti zo železobetónových prefabrikátov, monolitických železobetónových 

dosák. Na oceľové väzníky sú uložené ohýbané profily, na to tepelná izolácia, lepenková krytina s reflexnou 



vrstvou. Vzhľadom k tomu, že veža tvorí samostatný dilatačný celok, nosný systém podnože je oddilatovaný od 

veže 2,5 cm hr. dilatačnou škárou, vyplnenou polystyrénom hr. 2,5 cm. Steny z pohľadového betónu sú vo 

vstupných priestoroch armované, ostatné nižšie steny sú armované sieťovinou. Stena okolo drieku veže je tiež 

z pohľadového betónu. Priečky sú z tehál CDm na maltu vápennocementovú hr. 12,5 cm. V niektorých tmavších 

priestoroch sú pre presvetlenie miestnosti v stenách sklobetónové okná, od výšky 2,20 m nad podlahou ( šatňa 

personálu, kuchynka, dielňa údržby po celej dĺžke steny). Sklobetóny sú zo sklenených tvárnic, duté, zvarované 

240 x 115 x 80 cm. Steny z vonkajšej strany sú z pohľadového betónu. Vnútorné omietky a podhľady sú 

v hlavných priestoroch hrubé. V ostatných priestoroch sú štukové. Podlahy sú z kamenných dlaždíc, 

v pomocných priestoroch z keramických dlaždíc, prípadne z PVC. V sociálnych častiach sú na podlahe 

keramické dlaždice, na stenách obklad z obkladačiek. V hospodárskej a technologickej časti na podlahe sú 

dlaždice so soklíkom z liateho terazza do výšky 5 cm. V rozvodniach a trafostanici je dielektrický gumený 

koberec. Okná a dvere sú kovové, hliníkové, plastové (kancelária), zasklené (drevené). Okno (horná a dolná 

kupola) je pevné, otvára sa len pre čistenie. Zasklenie je dvojsklom „DUPLEX“. V časti okien je atika len po 

rovinu strechy a hrúbka ako parapet 35 cm. Okná v dolnej časti, ktoré majú zvýšený parapet sú kryté z vnútornej 

strany terazzovou doskou a z vonkajšej strany oplechovaním. 

     Driek veže má nosný oceľový skelet, ktorý je obložený armocementovými doskami. Okná na drieku sú 

zasklené do hliníkových matných profilov. V drieku veže je inštalovaný rýchlovýťah pre 12 osôb RV 1000 

a núdzové schodište. Veža je ukončená strojovňou výťahu. Strecha strojovne je riešená obdobne, ako vo 

vstupných priestoroch. 

     Vyhliadková časť pozostáva z dvoch kupol, ktoré sú konštrukčne rovnako riešené. Nosný systém je tvorený 

oceľovou konštrukciou. Na väzníkoch sú uložené ohýbané profily, na to je uložená tepelná izolácia, 

vyrovnávajúci betón a lepenková krytina. U oddychovej časti ( terasa ) , ktorá má pochôdznu strechu sú uložené 

dlaždice. V kopule na + 30,80 m priečky sociálneho zariadenia sú prevedené zo siporexových panelov hr. 7,5 cm 

a priečna stena je hr. 12,5 cm z tehál CDm. Pohľad je z hlinikových profilov ( požiadavka PO). Konštrukcie 

podlahy sú podobné ako u strechy a tým, že na podlahu sú použité dlaždice. Obvodový vonkajší plášť kupol je 

obložený drevenými palubkami. 

     Výťah v objekte je napojený samostatnými káblami z rozvodne NN, ktoré sú pod napätím aj po vypnutí 

hlavného rozvádzača NN v transformovni pri požiari. 

     Zdrojom tepla je výlučne elektrická energia, objekt bol vykurovaný elektrickými kachľami a elektrickými 

radiátormi. Zásobovanie úžitkovou vodou je z troch záchytných prameňov. Voda z prameňov je zvedená do 

zberného vodojemu č.1 a odtiaľ sa dopravuje do zásobného vodojemu č.2. Pri oboch vodojemoch sú jestvujúce 

čerpacie stanice. Zásoba úžitkovej vody do objektu sa prevádza zapínaním čerpadiel ručne. Odkanalizovanie je 

prevedené do suchej žumpy obsahu 50 m
3
. Odkanalizovanie splaškových vôd do žumpy je vedené potrubím 

kameninovým hrdlovým. 

 
 


