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Verejný obstarávateľ:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník – 

dočasné mostné provizórium 

 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka, montáž, demontáž, osadenie a prenájom dočasného mostného 

provizória v mieste vybúraného štvrtého poľa na mostnom objekte M2774 na ceste II/552 pri obci Sirník, 

vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti a všetkých úkonov potrebných k riadnemu vyhotoveniu 

a kolaudácii diela, vypracovania projektovej dokumentácie a geodetických prác potrebných k realizácii 

diela overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona č. 215/1995 Z. z., písm. d.) až j.). 

 

Verejný obstarávateľ požaduje: 

- použiť pri realizácii stavby také technologické postupy, ktoré neporušia existujúce konštrukcie na 

predmetnej stavbe, 

- zaistiť ochranu podzemných a povrchových vôd, 

- pred začatím  kompletnej rekonštrukcie mosta mostné provizórium demontovať- 

 

Základné údaje o moste M2774: 

Celková dĺžka premostenia:  198,97 m 

Dĺžka premostenia/4. pole:  019,55 m 

Zaťažiteľnosť:   min. 025,00 t 

 

Jestvujúci stav: 

Most M2774 sa nachádza na rozhraní katastrálnych území obce Sirník a Kucany. Časť mostného objektu 

patrí do chráneného vtáčieho územia Medzibrožie. Okrem toho sa v blízkosti mosta nachádza územie 

európskeho významu Latorica. 

Most bol realizovaný v roku 1965. Čiastočne bol opravovaný začiatkom 90-tych rokov. Most premosťuje 

rieku Ondava pri obci Sirník na ceste II/552. 

Nosná konštrukcia bola vybudovaná technológiou letmej montáže na voľnú konzolu z votknutých pilierov 

č. 2 a č. 3. Mostný objekt tvorí rámová, 2-komorová konštrukcia o rozpätiach 30,15 m + 60,00 m + 30,15 m, 

ktorá má v strede rozpätia hlavného poľa posuvný kĺb vytvorený dvojitým vrubovým kĺbom spájajúcich 

hornú dosku komory jedného vahadla a dolnú dosku komory druhého vahadla. Hlavný most – rámová časť 

nebola zhotovená podľa predloženej projektovej dokumentácie, ale podľa rovnakej dokumentácie ako pre 

mostný objekt M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany. Na podpere č. 4 je napojená ľavobrežná 

eskáda, ktorú tvoria 4 opakované polia z prefabrikátov Vloššák dĺ. 19,4 m. Na moste je asfaltová vozovka 

šírky 8,3 m a obojstranné chodníkové rímsy 1,5 m. Celková dĺžka premostenia je 202,405 m.  

 

Navrhované riešenie : 

Na premostenie havarijného stavu 4. poľa mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník po odbúraní sa 

použije mostné provizórium. Provizórium pozostáva z oceľovej, priehradovej, rozoberateľnej konštrukcie. 

Mostné provizórium musí zabezpečiť min. nosnosť 25 t. Maximálna prípustná hmotnosť cez mostné 

provizórium bude vyznačená dopravnou značkou. Mostné provizórium musí byť osadené na existujúcej 

spodnej stavbe na pilieroch 4 a 5. Mostné provizórium bude na spodnú stavbu osadené pomocou dočasných 

ložísk. 

Predpokladané vzdialenosti vychádzajúce zo zamerania a poznatkov k nosníkom „Vloššák“ sú pre osadenie 

mostného provizória nasledovné: Svetlosť medzi hornými priečľami podpery 4 a 5 je 17,83 m, plocha 

úložného prahu na uloženie provizória na podpere 4 je 0,85 m a na podpere 5 je 0,84 m. Po vybúraní vznikne 

priestor od líca zostávajúcich nosných konštrukcií 3 a 5-tého poľa 19,547 m. Na prekrytie medzery medzi 

čelami zostávajúcich nosníkov, ktorá sa tam vytvorí, sa použije nájazdová rampa, prípadne vhodná stavebná 

úprava. Riešenie bude súčasťou projektovej dokumentácie. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj 

potrebná výšková a stavebná úprava úložných prahov pre osadenie mostného provizória. Minimálny 

požadovaný prejazdný profil zabezpečený mostným provizóriom je 3,0 m. 



Príloha č. 1 

2 

Pre správne osadenie mostného provizória je nevyhnutné vypracovať projektovú dokumentáciu v min. 

rozsahu príloh: 1. Technická správa a 2. prehľadný výkres. V prípade potreby aj ďalšie prílohy (vytýčenie, 

tvar a výstuž nadbetonávok pod dočasnými ložiskami a pod.). 

Vzhľadom na stav a únosnosť zostávajúcich časti nosnej konštrukcie t. j. obmedzené značkou na 16 t je 

nevyhnutné mostné provizórium zostaviť mimo zostávajúce polia t. j. výstavba priamo z terénu pod 

mostným objektom resp. v priestore vybúraného poľa. Súčasťou prác bude aj odstránenie dočasnej 

stabilizácie pilierov 4 a 5 a naloženie na dopravné prostriedky firme, ktorá realizovala búracie práce, ďalej 

zasypanie jám po odstránení podpernej konštrukcie a uvedenie terénu v okolí mosta do pôvodného stavu. 

Lehota medzi búracími prácami a výstavbou provizória musí byť čo najkratšia do max. 30 kalendárnych 

dní. 

 

Podklady: 

- projektová dokumentácia búracích prác (vyhotovená spol. VALBEK&PRODEX, spol. s.r.o.), 

- zápis z mimoriadnej prehliadky M2774, 

- mostný list M2774, 

- mostný zošit M2774. 

 

Požadovaný rozsah a obsah projektovej dokumentácie: 

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie bude vychádzať z technického predpisu TP 019 Dokumentácia 

stavieb ciest, Technické podmienky a jeho príloh a to primerane k predmetu zákazky v min. rozsahu príloh: 

technická správa a prehľadný výkres, v prípade potreby aj ďalšie prílohy (vytýčenie, tvar a výstuž 

nadbetonávok pod dočasnými ložiskami a pod.) k riadnemu zhotoveniu diela. 

 

Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť: 

- 6 v tlačenej forme v rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku, 

- 1x v digitálnej forme na USB nosiči (elektronická verzia musí obsahovať výkresy vo formáte „.pdf“ 

a zároveň vo formáte CAD - .dwg, .dxf, alebo obdobné). 

 

Projektová dokumentácia v každom stupni musí byť ešte pred jej pred odovzdaním predložená na 

odsúhlasenie verejnému obstarávateľovi. 

 

Verejný obstarávateľ/objednávateľ požaduje uchádzačom/zhotoviteľom zabezpečiť: 

- vypracovanie projektovej dokumentácie mostného provizória v min. rozsahu príloh: technická správa 

a prehľadný výkres, v prípade potreby aj ďalšie prílohy (vytýčenie, tvar a výstuž nadbetonávok pod 

dočasnými ložiskami a pod.) k riadnemu zhotoveniu diela podľa TP 019, 

- zabezpečiť inžiniersku činnosť (záväzné stanoviská všetkých správcov inžinierskych sietí, 

rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce 

a iných organizácií) v rozsahu všetkých úkonov potrebných k riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela, 

- dodávku mostného provizória na miesto osadenia, 

- zmontovanie konštrukcie mimo mostného objektu a osadenie provizória na existujúcu spodnú stavbu 

priamo z terénu pod mostným objektom vzhľadom na stav a únosnosť zostávajúcich častí nosnej 

konštrukcie, 

- osadenie mostného provizória pomocou dočasných ložísk na spodnú stavbu, 

- vyhotovenie nájazdových rámp príp. inej vhodnej stavebnej úpravy, 

- pravidelnú kontrolu stavu mostného provizória v intervale min. 1x za 14 dní (ak projektant neurčí 

inak), vrátane vyhotovenia správy z prehliadky, ktorá bude zasielaná verejnému 

obstarávateľovi/objednávateľovi, prenajímateľ zabezpečí hlavného mostného prehliadkára 1x/14 dní, 

- osadenie záchytných vodiacich, bezpečnostných zariadení, 

- demontáž a odvoz mostného provizória, 

- vykonanie zaťažovacej skúšky vrátane všetkých potrebných dokladov v zmysle platnej legislatívy, 

- geodetické práce pred realizáciou, počas realizácie, po osadení provizória a geodetické merania počas 

doby nájmu min. 1x za mesiac (interval kontroly určí projektant PD) overené odborne spôsobilou 

osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z. z., písm. d.) až j.), príp. všetky potrebné geodetické doklady 

k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby resp. stavených objektov príslušnému správcovi, 
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- pred začatím prác vo vodnom toku povinné vypracovanie a schválenie povodňového plánu 

zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane 

pred povodňami v znení neskorších predpisov v obsahu podľa vyhlášky č. 261/2010 Z. z. Vyhláška 

ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov 

a postup ich schvaľovania, 

- vypracovanie plánu užívania verejnej práce vrátane predloženia na schválenie verejnému 

obstarávateľovi/objednávateľovi, 

- vypracovanie plánu organizácie výstavby (POV) a jeho predloženie verejnému 

obstarávateľovi/objednávateľovi na schválenie, 

- pri odovzdávaní staveniska uchádzačovi/zhotoviteľovi, musí byť predložený aktuálny Harmonogram 

postupu stavebných prác, ktorý musí byť odsúhlasený verejným obstarávateľom/objednávateľom, 

- vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len „KSP“), technologických postupov, ktoré 

budú skontrolované a overené projektantom a predložené na odsúhlasenie verejnému 

obstarávateľovi/objednávateľovi, 

- zabezpečenie koordinátora bezpečnosti prác, 

- plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej len „Plán BOZP a PO“), 

- plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia (ďalej 

len „Plán ochrany ŽP“), 

- vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov, 

- dennú / stálu prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe, 

- obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách zabudovaných do diela 

a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, 

- obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami 

potrebnými a určenými na zhotovenie diela, 

- dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, 

výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a poplatku 

za uskladnenie, 

- vykonanie predpísaných skúšok, revízii a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní, 

- obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, 

výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných 

technických predpisov, 

- priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela 

v podobe fotodokumentácie a videa v kvalite vhodnej na prezentačné účely; uchádzač/zhotoviteľ tieto 

podklady predloží na CD, resp. DVD nosiči v celkovom počte 1 ks pri predkladaní súpisov prác ako ich 

súčasť, 

- konečné sumárne prezentačné video stavby vrátane kompletnej fotodokumentácie ku dňu preberania 

stavby verejným obstarávateľom/objednávateľom; audiovizuálny záznam o celom priebehu stavby bude 

v trvaní min. 300 sekúnd (pred realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii), 

- zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, 

v jeho okolí a na prístupových komunikáciách, 

- údržbu mostného provizória (okrem zimnej údržby posypom), 

-  verejný obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnej potreby predĺžiť dobu 

nájmu na ďalších 6 mesiacov. 

 

Lehoty plnenia: 

• termín odovzdania projektovej dokumentácie 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy, 

• termín zhotovenia diela je 30 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, 

• prenájom mostného provizória je 7 mesiacov. 

 

Miesto plnenia – predloženia projektovej dokumentácie: 

• Riaditeľstvo Správy ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice. 

 

Miesto plnenia – realizácie stavebných prác: 

• Mostný objekt M2774 na ceste II/552 pri obci Sirník. 
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Meno a priezvisko Adresa pobytu  
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V  22.09.2021 
..................................................................... 

Ing. Richard  
IZOLEX BAU s.r.o. 

 


