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Bratislava, 02.11.2022 

 

 

VEC:  Oprava podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 Spoločnosť SHM people management s.r.o., sídlo: Orechová 10, 900 31 Stupava, IČO: 
46 811 176, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 
č.83863/B, ako kontaktná osoba vyhlasovateľa - Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre 
výstavbu a správu garáží, sídlo: Drieňova 33, 821 01 Bratislava, IČO: 00 002 704, zapísanému 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č.143/B - obchodnej 
verejnej súťaže  „Demolácia objektu hromadných garáži Drieňová 33“, zverejňuje nasledovnú 
opravu podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 
a) Nové znenie odseku písm.c) bodu 2. článku I. prílohy č.2 k podmienkam obchodnej 

verejnej súťaže (Zmluva o dielo) je nasledovné: 
„c) realizácia demolácie Budovy a úplné odstránenie materiálu vzniknutého 

demoláciou zo Staveniska ako aj odstránenie všetkých hnuteľných vecí 
nachádzajúcich sa v Budove (vrátane vozidiel) v čase uzavretia tejto zmluvy zo 
Staveniska.“ 

 
b) Nové znenie odseku písm.d) bodu 8. článku II. prílohy č.2 k podmienkam obchodnej 

verejnej súťaže (Zmluva o dielo) je nasledovné: 
„d) všetok materiál vzniknutý demoláciou Budovy bol zo Staveniska odstránený 

a všetky hnuteľné veci (vrátane vozidiel) nachádzajúce sa v Budove v čase 
uzavretia tejto zmluvy boli zo Staveniska odstránené.“ 

 
c) Nové znenie odseku písm.c) bodu 3. článku III. prílohy č.2 k podmienkam obchodnej 

verejnej súťaže (Zmluva o dielo) je nasledovné: 
„c) všetok materiál vzniknutý demoláciou Budovy bol zo Staveniska odstránený a 

všetky hnuteľné veci (vrátane vozidiel) nachádzajúce sa v Budove v čase 
uzavretia tejto zmluvy boli zo Staveniska odstránené.“ 

 
d) Nové znenie odseku bodu 4. článku IV. prílohy č.2 k podmienkam obchodnej verejnej 

súťaže (Zmluva o dielo) je nasledovné: 
„4.  Zhotoviteľ doručí do 3 kalendárnych dní po skončení každého kalendárneho 

mesiaca Stavebnému dozoru na odsúhlasenie súpis prác uskutočnených za 
predchádzajúci kalendárny mesiac a súpis druhu a množstva materiálu 
vzniknutého demoláciou Budovy, ktorý bol odvezený zo Staveniska a súpis druhu 
a množstva hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v Budove, ktoré boli zo Staveniska 
odstránené. Zhotoviteľ je povinný k súpisu druhu a množstva materiálu 
vzniknutého demoláciou Budovy, ktorý bol odvezený zo Staveniska ako aj 
k súpisu druhu a množstva hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v Budove, ktoré 
boli zo Staveniska odstránené, priložiť doklad o jeho predaji respektíve odovzdaní 
na recykláciu respektíve uložení na skládku v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Stavebný dozor je povinný do 10 kalendárnych 
dní odo dňa doručenia súpisu za príslušný mesiac písomne odsúhlasiť súpis za 
príslušný kalendárny mesiac a doručiť ho Zhotoviteľovi alebo v rovnakej lehote 
oznámiť Zhotoviteľovi námietky voči súpisu. V prípade ak v uvedenej lehote 
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nebude súpis Stavebným dozorom odsúhlasený alebo v uvedenej lehote nebudú 
Zhotoviteľovi doručené námietky voči súpisu, považuje sa predmetný súpis 
odsúhlasený Stavebným dozorom. V prípade nesúhlasu so súpisom za príslušný 
kalendárny mesiac je Stavebný dozor povinný predložiť Zhotoviteľovi námietky 
voči súpisu s popisom rozporovaných skutočností. Následne musí medzi 
zmluvnými stranami dôjsť k rokovaniu o rozpore v súpise za príslušný kalendárny 
mesiac za účasti Stavebného dozoru, z ktorého musí vzísť dohoda zmluvných 
strán na znení opraveného respektíve potvrdeného súpisu za príslušný kalendárny 
mesiac.“ 

 
e) Nové znenie odseku bodu 17. článku IV. prílohy č.2 k podmienkam obchodnej verejnej 

súťaže (Zmluva o dielo) je nasledovné: 
„17. Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku udržiavať čistotu a poriadok. Materiál a 

odpad vzniknutý pri vykonávaní časti Diela uvedenej v písm.c) bodu 2. článku I. 
tejto zmluvy ako aj hnuteľné veci (vrátane vozidiel) nachádzajúce sa v Budove 
v čase uzavretia tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť 
zo Staveniska a odovzdať na recykláciu (druhotné spracovanie) respektíve 
odovzdať na povolenej skládke respektíve s ním naložiť inak avšak v súlade 
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.“ 

 
f) Nové znenie odseku písm.e) bodu 22. článku IV. prílohy č.2 k podmienkam obchodnej 

verejnej súťaže (Zmluva o dielo) je nasledovné: 
„e) odvoz a recykláciu respektíve likvidáciu materiálu vzniknutého demoláciou 

Budovy  ako aj hnuteľných vecí (vrátane vozidiel) nachádzajúcich sa v Budove v 
čase uzavretia tejto zmluvy zo Staveniska a to v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi,“ 

 
g) Nové znenie odseku písm.k) bodu 22. článku IV. prílohy č.2 k podmienkam obchodnej 

verejnej súťaže (Zmluva o dielo) je nasledovné: 
„k) pred dňom odovzdania a prevzatia časti Diela uvedenej v písm.c) bodu 2. článku 

I. tejto zmluvy odstránenie všetkých Zariadení Staveniska, materiálu, odpadu a 
hnuteľných vecí (vrátane vozidiel) nachádzajúcich sa v Budove v čase uzavretia 
tejto zmluvy zo Staveniska a odovzdanie čistého a bezpečného Staveniska, 
pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a 
nedorobkov.“ 

 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže súčasne so zverejnením tejto opravy 

podmienok obchodnej verejnej súťaže zverejnil na internetovej stránke  http://www.bgd.sk/ 
nové aktualizované znenie prílohy č.2 k podmienkam obchodnej verejnej súťaže (Zmluva 
o dielo) v znení vyššie uvedenej opravy podmienok obchodnej verejnej súťaže, ktoré v celom 
rozsahu nahrádza pôvodné znenie prílohy č.2 k podmienkam obchodnej verejnej súťaže 
(Zmluva o dielo). 
 
 S pozdravom 
 

....................................................... 
      JUDr. Dušan Hrnčiar, PhD. 
                  konateľ 
   SHM people management s.r.o. 
            kontaktná osoba 
    Bratislavské garážové družstvo,  
družstvo pre výstavbu a správu garáží 

http://www.bgd.sk/

