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KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM 

Kategória:         Geodetické služby 
 

Osobitné kvalifikačné podmienky obstarávateľa 

Záujemca o kvalifikáciu dodávateľa v kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej 

len ako „ZSD“), musí spĺňať osobitné kvalifikačné podmienky, ktorých splnenie preukáže nižšie 

uvedenými dokladmi a dokumentmi.  

P.č. 
Doklad, ktorým preukáže splnenie kvalifikačnej 

požiadavky 
Vyhotovenie dokladu 

1 Čestné vyhlásenie, že uznávate naše Osobitné 
kvalifikačné podmienky (ďalej len ako „OKP“) a ste 
schopní poskytovať skúmaný predmet kvalifikácie 
v súlade s OKP pre ZSD. 

 

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží kvalifikačnej 
komisii (ďalej len ako „komisia“) 

2 Čestné vyhlásenie, že k dátumu  predloženia 
dokumentácie pre kvalifikáciu sa nenachádza 
v aktuálnom Zozname platiteľov dane z pridanej 
hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie pre DPH  v zmysle § 52 ods. 6 zákona č. 
563/2009 Z. z. o správe daní. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-
sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b6188880-
e315-47f0-895d-a275008afcf2  

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii 

3 Certifikát potvrdzujúci splnenie požiadaviek 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. OHSAS 
18001), alebo iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné 
opatreniam na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, napr.: 

Riadenie rizík spoločnosti, Politika BOZP, Dokument 
o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných 
zamestnancami, osvedčenie  ABT (BT), osvedčenie TPO 
kmeňového zamestnanca, ktorý je poverený plnením 
povinností v oblasti BOZP a OPP.  

Pokiaľ je plnenie povinností v oblasti BOZP a OPP 
zabezpečované ako externá služba, treba predložiť: 
Zmluvu o vykonávaní služieb za BOZP a OPP, 
osvedčenie  ABT (BT), osvedčenie TPO, oprávnenie 
vydané NIP na vykonávanie výchovy a vzdelávania 

kópia (akceptujeme doklady 
predložené v slovenskom, českom 
alebo anglickom jazyku), alebo 
certifikáty v inom ako 
v slovenskom, českom, 
alebo anglickom jazyku preložené 
do slovenského jazyka 
 
Certifikát nie je možné preukázať 
inou osobou. 

4 Čestné vyhlásenie, že záujemca bude viazaný 
príslušným právom krajiny, v ktorej budú služby 

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b6188880-e315-47f0-895d-a275008afcf2
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b6188880-e315-47f0-895d-a275008afcf2
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b6188880-e315-47f0-895d-a275008afcf2
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poskytované. ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii 

5 Čestné vyhlásenie záujemcu o schopnosti zvládnutia 
kontrahovania, technickej podpory  a technických 
obhliadok v slovenskom príp. českom jazyku. 

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii 

6 Čestné vyhlásenie záujemcu ako dlho  už  predmet 
kvalifikácie poskytuje. 

Požiadavka je min. 3 roky. 

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii 

7 Čes      Č  Čestné vyhlásenie, že vaša spoločnosť je ochotná nechať 
vlastných zamestnancov, aby sa zúčastňovali na 
podporných školeniach potrebných pre poskytované 
služby. Napr. na pracoviskách podliehajúcich iným 
režimom ako je vlastníctvo a pohyb v priestoroch  ZSDIS 
a.s., jej dcérskych spoločností, podmienkami uvedených 
v stavebnom zákone, napr. (ŽSR a iných organizácií 
vyžadujúcich špeciálny režim dodržiavania výkonu prác, 
BOZP a enviromentu. 

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii 

8 Predložte organizačnú schému. kópia dokladu  

9 Vzorky vyhotovených dokumentov pre min. dve 
líniové stavby z predložených referencií za posledné 
dva roky:  

- predrealizačné vytýčenie stavby 
- geodetické zameranie,  
- plán skutočného vyhotovenia, 
- v elektronickej podobe vo formáte .dgn 

Vzorku vyhotoveného zamerania objektu 
(geometrický plán) za posledné dva roky:  

- geodetické zameranie,  
- plán skutočného vyhotovenia, 
- v elektronickej podobe vo formáte .dgn 

Elektronická podoba vo formáte 
.dgn 

Záujemca predloží doklady a dokumenty preukazujúce splnenie osobitných kvalifikačných 

požiadaviek v slovenskom jazyku. Doklady a dokumenty záujemcov so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené 

do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku, pokiaľ nie je uvedené 

inak. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku. 

Kvalifikačná komisia (ďalej len ako „komisia“) uzná rovnocenný doklad alebo dokument vydaný 

príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie osobitných 

kvalifikačných požiadaviek. Komisia prijme aj iný rovnocenný doklad.  

Doklady a dokumenty vyhotovené záujemcom musia byť podpísané zástupcom záujemcu - jeho 

štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom záujemcu, 

ktorý je oprávnený konať v mene záujemcu v aktuálnych záväzkových vzťahoch alebo 
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osobou/osobami, ktoré boli splnomocnené konať v danej veci. Záujemca môže požadované 

čestné vyhlásenia predložiť v jednom čestnom vyhlásení, ktoré bude obsahovať  všetky 

požadované čestné vyhlásenia  podpísané osobou/osobami oprávnenými konať v mene záujemcu.  

Komisia nevyzve záujemcu na predloženie niektorého z dokladov alebo dokumentov podľa bodov 

1 až 9 ak ho už má k dispozícii, a ak je aktuálny.  

Komisia po tom, čo rozhodla, ktoré z dokladov a dokumentov, ktoré má k dispozícii sú aktuálne, 
vyzve záujemcu, aby v stanovenej lehote predložil ostatné, tak, aby mohla komplexne posúdiť 
všetky doklady a dokumenty podľa bodov 1 až 9. 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie osobitných kvalifikačných požiadaviek za skupinu 
spoločne. 

Komisia pošle každému členovi skupiny kvalifikačný dotazník. Člen skupiny dodávateľov vo 
vyplnenom  kvalifikačnom dotazníku uvedie, ktoré kvalifikačné požiadavky za skupinu preukazuje 
a priloží k nemu príslušné doklady a dokumenty.  

Záujemca môže na preukázanie osobitných kvalifikačných požiadaviek využiť zdroje inej osoby, 
bez ohľadu na ich právny vzťah, pokiaľ nie je uvedené inak. V takomto prípade musí záujemca 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, 
ktorej postavenie využíva na preukázanie osobitných kvalifikačných požiadaviek. Túto skutočnosť 
preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 
ktorej zdrojmi mieni preukázať osobitné kvalifikačné požiadavky, že táto osoba poskytne plnenie 
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie 
osobitných kvalifikačných požiadaviek, musí predložiť doklad, na základe ktorého je oprávnená 
poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu kvalifikácie, na ktorú boli zdroje záujemcovi 
poskytnuté. Ak záujemca preukázal osobitné kvalifikačné požiadavky zdrojmi inej osoby a počas 
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto 
preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom 
tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa 
tým nie je dotknutá. 

 

Popis predmetu kvalifikácie 

Predmetom kvalifikácie sú geodetické a kartografické služby rôzneho charakteru, ako aj 

služby na elektroenergetických zariadeniach. Podrobný opis služieb uvádzame v členení podľa ich 

charakteru. 

A. PREDPROJEKTOVÉ GEODETICKÉ SLUŽBY  

a) Polohopisné a výškopisné zameranie plánovanej alebo existujúcej  trasy hlavného nadzemného 

elektrického vedenia (vlastné vedenie, trafostanica, skrine RIS/PRIS) vrátane  odbočiek 

z daného vedenia, v rozsahu prvých dvoch rozpätí, v súradnicovom systéme JTSK a výškovom 

systéme Bpv, v páse územia šírky 25 m v extraviláne a zameranie uličného pásu po oplotenie 

(vrátane) so zameraním vlastníckych hraníc, s obsahom prvkov v trase zameriavaného vedenia.  
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b) Zameranie prvých dvoch podperných bodov - rozpätí odbočiek z hlavného vedenia je 

súčasťou jednotkovej ceny a nezarátava sa do dĺžky zameriavaného vedenia.  

c) Digitalizácia (vektorizácia) overených kópií katastrálnych máp KN reg. „C“ a „E“ v mierke 

1:2000 resp. 1:1000 a 1:500 v intraviláne pre zariadenie NN na výšku formátu A4, pričom trasa 

vedenia bude zobrazená v strede pásu A4.  

d) Pozdĺžny profil trasy, ktorú definuje obstarávateľ, vedenia so zoznamom bodov pozdĺžneho 

profilu, súradníc a výšok (v osi projektovaného vedenia línii  vedenia). Tvar textového súboru 

bude nasledovný: - prvý stĺpec - poradové číslo bodu, druhý stĺpec - y-ová súradnica JTSK, tretí 

stĺpec - x-ová súradnica JTSK, štvrtý stĺpec - nadmorská výška bodu, piaty stĺpec - stručný popis 

bodu (napr.: terén, cesta, drevený stožiar, betónový stožiar a pod.). Tento profil v osi 

projektovaného vedenia bude tiež dodaný v tvare dgn a 1x v tlačenej forme a budú na ňom 

uvedené vzdialenosti od počiatočného bodu, poradové číslo bodu zhodné s poradovým číslom 

súboru, nadmorská výška a stručný popis zhodný s popisom z textového súboru. 

e) Križovania s inými nadzemnými vedeniami, ŽSR, vodnými tokmi, cestami a pod, s výškou 

hlavného a križovaného vedenia, u elektrifikovanej ŽSR a križovaní trakcie v mestách 

(električky, trolejbusy) zamerať tiež výšku týchto vedení v mieste križovania. Pri križovaní NN, 

VN a VVN vedení zamerať tiež výšku uchytenia spodného (najnižšieho), resp. vrchného 

(najvyššieho) vodiča. Pri križovaní vyššie uvedených vedení zaznamenať teplotu okolia pri 

meraní. Križovanie bude aj v papierovej forme v mierke 1:500.  

B. PREDREALIZAČNÉ VYTÝČENIA STAVBY, HRANICE POZEMKOV  

Vytýčenie bodov  

Výškové a polohové vytýčenie lomových a priebežných bodov trasy, hranice pozemkov  a objektov 

stavby podľa požiadavky objednávateľa. Určenie výšky (BpV) je považované za súčasť jednotkovej 

ceny vytýčeného bodu a nebude účtované samostatne.  

V cene je zahrnutá povinná účasť geodeta: 

- na koordinačnom stretnutí, kde sa vykoná obhliadka stavby pred realizáciou, prevzatie 

podkladov k stavbe a definujú sa požiadavky na vytýčenie bodov 

- na odovzdaní staveniska, kde budú fyzicky vytýčené body zápisnične odovzdané geodetom 

objednávateľovi. Súčasťou odovzdania bude grafický podklad vytyčovací elaborát  

s vyznačenými vytýčenými bodmi vyznačenými na podklade digitalizovanej  mapy reg. C a E.  

C. GEODETICKÉ POREALIZAČNÉ ZAMERANIA SKUTOČNÉHO STAVU a PLÁNY SKUTOČNÉHO 

VYHOTOVENIA   

a) Porealizačné zameranie 

Polohopisné a výškopisné zameranie skutkového stavu trasy vedenia (ďalej porealizačné 

zameranie“) s obsahom prvkov v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Bpv,  

- extravilán - zameranie v páse šírky 25 m  

- intravilán - zameranie uličného pásu po oplotenie (vrátene) so zameraním vlastníckych 

hraníc. 
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Digitalizácia (vektorizácia) overených kópií katastrálnych máp KN reg. „C a „E“ v záujmovom 

území na výšku formátu A4,  podložená pod polohopis, pričom trasa vedenia bude zobrazená 

v strede 

b) Plán skutočného vyhotovenia. Plán skutočného vyhotovenia v tomto prípade predstavuje 

porealizačné zameranie doplnené o popis zameriavaného elektrického vedenia a prvkov 

vedenia (stĺpy, úsekové odpojovače, rozvodné skrine, spojky, chráničky, dĺžky káblov, markery 

ich presný počet, pri káblových vedeniach ich dispozičné usporiadanie v zameriavanom úseku    

a pod.) podľa požiadavky stavbyvedúceho  obstarávateľa.  

V prípade dodania porealizačného zamerania na území hl. mesta Bratislava súčasťou 

porealizačného zamerania bude aj dodávka záznamu o prevzatí digitálnej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia potvrdeného príslušnou správou digitálnej technickej mapy mesta. 

c) Predbežný geometrický plán 

Predmetom je grafické znázornenie priebehu trasy - osi vedenia. Podklad bude slúžiť na 

kontrolu dotknutých pozemkov a pre následné určenie počtu a rozsah GP pre dotknuté 

pozemky v súlade s uzatvorenými zmluvami o VB.  Požiadavka na dodávku GP je riešená 

samostatnou položkou. 

d) Nadzemné  vedenia verejného osvetlenia (ak bolo súčasne zameriavané NN vzdušné vedenie 

na spoločných podperných bodoch), HDPE trubky (ak sú súčasťou zameriavaného 

podzemného vedenia v spoločnej ryhe) 

Predmetom dodávky je samostatné vyhotovenie porealizačného zamerania a plánu 

skutočného vyhotovenia pre rozvod: 

- verejného osvetlenia, ktoré je umiestnené na spoločných podperných bodoch. Ide o úpravu 

existujúceho zamerania NN vzdušného vedenia vo forme jeho doplnenia (zmena rozpisiek, 

zmeny popisov a pod.) a následnej  samostatnej  expedície pre potreby odovzdania 

vlastníkovi verejného osvetlenia (mestá a obce) 

e) HDPE trubky, ktoré je súčasťou zameriavaného podzemného vedenia v spoločnej ryhe vo 

forme jeho doplnenia (zmena rozpisiek, zamerania markerov v trase, zmeny popisov a pod.) a 

následnej samostatnej expedície. Pri ID markeroch potrebné označenie každého bodu  ID 

identifikátora (potrebné zameranie poznačenie ID pred zásypom). 

D. OSTATNÉ GEODETICKÉ SLUŽBY 

a) Dodávka dokladov z katastra nehnuteľnosti 

Predmetom je dodávka listov vlastníctva, kópií pozemkovo-knižných vložiek a kópií 

katastrálnych máp a máp určeného operátu z katastra nehnuteľností.  

Cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodávkou požadovaných dokladov bez ohľadu na 

dodaný počet LV resp. kópií katastrálnych máp.  

Mernou jednotkou je úkon viazaný na jednu objednávku (pokyn) na zabezpečenie dokladov 

s príslušnej správy katastra. 
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b) Dodávka záznamu o prevzatí digitálnej dokumentácie skutočného vyhotovenia Predmetom je 

dodávka záznamu o prevzatí digitálnej dokumentácie skutočného vyhotovenia potvrdeného 

príslušnou správou digitálnej technickej mapy mesta (požiadavka len v meste Bratislava). 

Náklady na správne poplatky budú účtované samostatne v skutočnej výške. 

c) Geometrický plán 

 geometrický plán na oddelenie pozemku  

 geometrický plán na zameranie stavby transformačnej stanice, elektrickej stanice  

 geometrický plán na vyznačenie vecného bremena elektrického vedenia alebo koridoru 

vecného bremena. V prípade, ak rozsah vecného bremena bude v GP zaznačený len osou 

vedenia, tak nevyhnutnou prílohou ku GP bude prehľadný súpis záberu VB (dĺžok vedenia), 

prislúchajúci k dotknutým pozemkom, potvrdený geodetom.   

d) Grafické doplnenie katastrálnej mapy o parcely registra E   

Predmetom dodávky je grafické znázornenie pozemkov registra E v katastrálnej mape reg. C 

v digitálnej  a papierovej podobe. 

e) Identifikácia vlastníkov v KN reg. C a E 

Na základe zákresu  do katastrálnej mapy resp. mapy určeného operátu dodávateľa vypracuje : 

- prehľadný súpis vlastníkov pozemkov (dielov) v rozsahu potrebnom na  zabezpečenie 

majetkovo-právneho vysporiadania, spracovaný v tabuľkovej forme (vzor tabuľky bude 

dodávateľovi poskytnutý) 

- kópie LV z kataster portálu (reg. C a E)   

f) Výkupový elaborát 

Predmetom dodávky bude súpis pozemkov (dielov) v rozsahu potrebnom na vykúpenie, resp. 

súpis pozemkov v rozsahu potrebnom na zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania, 

spracovaný v tabuľkovej forme (vzor tabuľky bude uchádzačovi poskytnutý) 

g) Dodatočná dodávka kópií overených  geometrických plánov. 

Položka sa používa v prípade požiadavky objednávateľa na dodatočné overenie už dodaných 

geometrických plánov, čo znamená pre dodávateľa opätovné vytlačenie GP a ich overenie na 

katastrálnom úrade. Cena zahŕňa všetky náklady spojené  s dodávkou požadovaného dokladu 

bez ohľadu na dodaný počet vyhotovení GP. Mernou jednotkou je 1kus/sada  overeného 

geometrického plánu rovnakého čísla, bez ohľadu na počet jeho kópií.  

Náklady na správne poplatky budú účtované samostatne v skutočnej výške.   

h) Dodávka originálov výkresových situácií záujmového územia so  zakreslenými existujúcimi 

podzemnými inžinierskymi sieťami definovanými objednávateľom, potvrdenými ich 

správcami, resp. potvrdenie o ich neexistencií v danom území. 

i) Zabezpečenie vytýčenia požadovaných existujúcich podzemných sietí v teréne ich 

správcom, ich fyzické vyznačenie v záujmovom území. V cene je zahrnutá povinná účasť 

geodeta na odovzdaní staveniska, kde budú v teréne fyzicky vytýčené existujúce podzemné 

siete a vytyčovacie protokoly od správcov sietí zápisnične odovzdané geodetom 

objednávateľovi. 

j) Identifikácia parciel - predmetom dodávky bude vyhotovenie grafickej a písomnej identifikácie 

parciel reg. C a E,  aj spätnej identifikácie, ak o to objednávateľ požiada. 
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k) Šetrenie v operáte Katastra nehnuteľností  a Určeného operátu – predmetom dodávky bude 

zabezpečenie šetrenia, preverenia údajov v katastri nehnuteľností (operát KN a UO) 

 

 

FORMA ODOVZDANIA DOKUMENTÁCIE 

Pre jednotlivé doklady a služby uvedené v bodoch A až D je odovzdanie potrebné v papierovej forme 

a digitálnej forme na CD nosiči v počte požadovanom objednávateľom. Odovzdanie prebehne 

osobnou návštevou u objednávateľa . Pri odovzdaní bude podpísaný odovzdávací protokol,  ktorý 

bude slúžiť ako podklad k fakturácii. 

 

ZOZNAM SKRATIEK  

JTSK Jednotná trigonometrická sieť katastrálna 

Bpv Balt po vyrovnaní 

KN Kataster nehnuteľností 

LV list vlastníctva 

GP geometrický plán 

NN nízke napätie 

VN vysoké napätie 

VVN veľmi vysoké napätie 

ŽSR Železnice Slovenskej republiky 

HDPE High-density polyetylene - polyetylénové potrubie na zafukovanie optických vlákien 

ZSD Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 

 

 


