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Ing. Andrej Doležal, 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky, 

Námestie slobody č. 6, 

810 05 Bratislava 

            

     

Bratislava, 11.01.2022 

 

Vec: Informácia k medializovanému rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie 
v rámci zákazky - Rýchlostná cesta R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany 

 

Vážený pán minister, 

Vo vzťahu k prebiehajúcej mediálnej komunikácii s Úradom pre verejné obstarávanie, ktoré sa týka 

rozhodnutia v rámci Konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného v rámci verejného obstarávania 

pre predmet zákazky Rýchlostná cesta R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, vyhlásenej vo 

vestníku verejného obstarávania č. 252/2018  zo dňa 27.12.2018 pod zn. 18535 – MSP, si Vám 

dovoľujeme poskytnúť doplňujúce informácie, ktoré by mohli byť využiteľné v rámci odvolacieho 

konania. 

Máme za to, že rozhodnutie ÚVO nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a to 

najmä vo vzťahu k absencii  zákonnej povinnosti verejného obstarávateľa uvádzať slovné spojenie 
„alebo ekvivalentný“ pri podmienkach účasti technickej spôsobilosti. 

Zároveň, je dlhodobou praxou pri výkone kontroly nariaďovať zrušenie postupu zadávania zákazky 

na základe výroku „mohlo mať vplyv“. Myslíme si, že tento pojem môže byť využitý jedine v prípade 

riadneho preukázania skutočnosti, ktorá by dokázala, že ak by verejný obstarávateľ postupoval iným 

spôsobom, preukázateľne by to malo vplyv na priebeh alebo výsledok verejného obstarávania. 

Uvádzanie výroku „mohlo mať vplyv“ bez náležitej argumentácie podporenej nevyvrátiteľnými 

dôkazmi je bežnou praxou Úradu pre verejné obstarávanie. 

Vytvorili sme informačný systém TRANSAPREX, dostupnom na www.transparex.sk, v ktorom 

disponujeme databázou všetkých predložených ponúk vo všetkých verejných obstarávaniach od roku 

2015 do súčasnosti. Detailnosťou dát, ktoré poskytujeme nedisponuje ani Úrad pre verejné 

obstarávanie (informácie o predložených ponukách, uchádzačoch, cenových návrhoch a pod.). 

Z daného dôvodu si Vám dovoľujeme poskytnúť doplňujúce informácie a fakty, podporujúce postup 

verejného obstarávateľa, ktorým je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Veríme, že Vám niektoré z našich argumentov pomôžu pri obhajobe postupu kontrolovaného 

v procese verejného obstarávania. 

 

Ad 1) Postup kontrolovaného je plne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Zákon o verejnom obstarávaní neurčuje povinnosť verejným obstarávateľom explicitne 

uvádzať resp. upozorňovať  možnosť predloženia ekvivalentných dokladov v rámci 

http://www.transparex.sk/
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preukázania podmienok účasti akýmkoľvek písomným upozornením alebo slovným spojením „alebo 

ekvivalentný“ O tejto možnosti pojednáva priamo zákon o verejnom obstarávaní, ktorý je určujúcim 

dokumentom pre realizáciu procesu verejného obstarávania.  

Zároveň je však nevyhnutné upozorniť, že úlohou verejného obstarávateľa nie je v rámci procesu 

verejného obstarávania subsumovať vedomosti uchádzačov, resp. ich poznanie zákona tým, že by 

verejný obstarávateľ či už v rámci stanovených podmienok účasti alebo súťažných podkladov zákon 
vykladal alebo by uchádzačov metodicky usmerňoval. 

Pri definovaní podmienok účasti podľa §34  má možnosť verejný obstarávateľ určiť minimálnu úroveň 
štandardov pre jednotlivé vyžadované doklady.  

V súlade so ZVO je verejný obstarávateľ povinný uznať a akceptovať akýkoľvek rovnocenný 
doklad k identifikovanému dokladu preukazujúceho splnenie podmienok účasti.  

Zákon o verejnom obstarávaní v znení §34 neurčuje povinnosť uviesť pri špecifikácií konkrétnych 

dokladov slová „alebo ekvivalentný“ a ako sme uviedli vyššie ale naopak, verejný obstarávateľ 

musí akceptovať akýkoľvek rovnocenný doklad predložený v ponuke uchádzača.  

Z daného dôvodu máme za to, že neuvedenie slovného spojenia „alebo ekvivalentný“ je plne 

v súlade s povinnosťou jasne a zreteľne definovať podmienky účasti tak, aby uchádzači neboli 

uvedení do prípadného omylu a boli jasne informovaní, aké typy dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti majú predložiť.   

Slovné spojenie „alebo ekvivalentný“ je v súlade s §42 ods. 2 písm. b) verejný obstarávateľ povinný 
uvádzať jedine v opise predmetu zákazky pri definícii technických požiadaviek na premet zákazky.   

Konanie kontrolovaného, bolo plne v súlade so zákonom a nemalo žiaden vplyv na preukazovanie 

splnenia podmienok účasti alternatívnymi dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienky účasti 

v definovanej minimálnej úrovni štandardov ako aj alternatívnym obsahom (t.j. preukázanie 

skúseností s inými typmi zmluvných podmienok).  

Povahou predkladaného dokladu preukazujúceho splnenie podmienky účasti týkajúceho sa 

skúsenosťami s realizáciou prác podľa červenej knihy FIDIC je dokázať skúsenosti zhotoviteľa resp. 

jeho odborného tímu v rozsahu porovnateľných zákaziek.  

Zároveň, spochybnenie postupu kontrolovaného zo strany Úradu pre verejné obstarávanie by bolo 

možné jedine v prípade, ak by ktorýkoľvek uchádzač predložil ekvivalentný doklad, ktorý by 

kontrolovaný v rámci vyhodnotenia splnenia podmienok účasti odmietol uznať. Nie je teda možné 

konštatovať možné porušenie zákona v prípade ak nedošlo ku skutku, ktorý by sa porušenia zákona 

mohol týkať.  

Avšak, ako sme uviedli vyššie, stanovením podmienky účasti bol doslovne dodržaný zákon 

o verejnom obstarávaní a identifikácia možného porušenia postupu kontrolovaným nie je v súlade 
s platným znením zákona. 

 

Ad 2) Postup kontrolovaného je plne v súlade s rozhodnutiami súdneho dvora EÚ: 

Skúsenosti uchádzačov a jeho kľúčových expertov so zmluvnými podmienkami FIDIC (alebo 

akýchkoľvek rovnocenných zmluvných podmienok), a to bez udania konkrétneho typu FIDIC (alebo 

akýchkoľvek rovnocenných zmluvných podmienok), sú opodstatnené aj vzhľadom na zodpovednosť 

kľúčových osôb uchádzača riadiť a koordinovať stavebné práce na základe týchto zmluvných 

podmienok FIDIC, ktoré kladú vyššiu zodpovednosť na samotného zhotoviteľa. Je v kompetencii 

kontrolovaného ako verejného obstarávateľa zodpovedného za riadne dokončenie stavby určiť také 

požiadavky kladené na jednotlivých nekľúčových odborníkov, ktoré vytvoria predpoklad, že plnenie 

zmluvy bude vykonávané v dostatočnej kvalite, dostatočne odborne a profesionálne, čím sa v 

konečnom dôsledku zabezpečí bezproblémový výkon činností, ktoré sú predmetom zákazky. Je na 



  

 

 
Text  

3 

mieste, aby jednotlivé zodpovedné osoby mali dostatočné skúsenosti s takýmto druhom stavby v 

záujme predídenia situácie, že stavba nebude realizovaná v určenom časovom horizonte a v 

požadovanej kvalite. 

Úrad pre verejné obstarávanie vo svojich rozhodnutiach taktiež poukazuje na rozsudok SD EÚ C-

513/99 zo 17. 9. 2002, vo veci Concordia Bus Finland (bod 81 a nasl.),, že cit. „samotná skutočnosť, 

že podmienky účasti (prípadne požiadavky na predmet zákazky alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk) vie splniť len obmedzený počet hospodárskych subjektov, nie je samo osebe porušením 

princípu rovnakého zaobchádzania, t. j. samotné prísne nastavenie podmienok verejného 

obstarávania nie je porušením princípu rovného zaobchádzania, ak sú tieto podmienky nastavané na 
objektívnom princípe.“. 

Je na mieste, aby jednotliví uchádzači alebo zodpovedné osoby mali dostatočné skúsenosti s takýmto 

druhom stavby v záujme predídenia situácie, že stavba nebude realizovaná v určenom časovom 

horizonte a v požadovanej kvalite. 

 

Ad 3) Postup kontrolovaného je plne v súlade s metodickou a rozhodovacou praxou Úradu 
pre verejné obstarávanie: 

Úrad pre verejné obstarávanie v rámci výkonu svojich kompetencií vykonáva kontrolu nad 
realizovanými procesmi verejných obstarávaní. 

Dovoľujeme poukázať  aj na uskutočnené výkony kontroly postupu kontrolovaného - Ex – ante Úradu 

pre verejné obstarávanie, kedy samotný Úrad počas kontroly sa stotožnil s definíciou predmetnej 

podmienky účasti s požiadavkou na preukázanie praktických skúseností konkrétnych stavieb 

stavbyvedúceho realizované podľa zmluvných podmienok FIDIC ako napr.: 

Rozhodnutie ÚVO č.  10936-6000/2020-OD 

 

Verejný obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť 

Názov zákazky: Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina, stavebné práce  

zákazka vyhlásená vo Vestníku ÚVO č. č. 185/2013 - 21.09.2013 pod zn. 15749-MSP 

podmienka účasti ohľadne stavbyvedúceho zadefinovaná nasledovne: 

Kľúčový pracovník vo funkcii hlavný stavbyvedúci a súčasne zástupca riaditeľa stavby musí spĺňať 

nasledovné kritériá:  

Účasť v rozhodnom období minimálne na 1 projekte stavby diaľnic alebo rýchlostných ciest na pozícii 

hlavného stavbyvedúceho, ktorá bola realizovaná podľa zmluvných podmienok FIDIC a súčasne bola 

v celkovej zmluvnej cene min. 20 000 000,00 Eur bez DPH, ktorej súčasťou bol min. 1 most v celkovej 

zmluvnej cene min. 1 600 000,00 Eur bez DPH. Za rozhodné obdobie sa považuje posledných desať 

priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Účasť na 

tomto projekte na pozícii hlavného stavbyvedúceho musí byť v minimálnej dobe trvania 

zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby projektu a nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov. Za lehotu 

výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho 

protokolu.  

 

Rozhodnutie ÚVO (Ex-ante kontrola): 2719-6000/2020 

 

Verejný obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť 
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Názov zákazky: Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh 

zákazka vyhlásená vo Vestníku ÚVO č. č. č. 109/2015 - 04.06.2015 pod zn. 11983-MUP 

podmienka účasti ohľadne stavbyvedúceho zadefinovaná nasledovne: 

Záujemca je povinný preukázať, že hlavný stavbyvedúci má odbornú prax s výkonom činnosti 

stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby za nasledovných podmienok: 

1. účasť na realizácii* minimálne 2 projektov na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, kde 

zmluvné podmienky vychádzali zo zmluvných podmienok FIDIC (akýchkoľvek); 

2. účasť na týchto minimálne 2 projektoch musí byť na pozícii stavbyvedúceho pre cesty so šírkovým 

usporiadaním minimálne 22,5 metrov alebo na pozícií stavbyvedúceho pre mosty, z ktorých aspoň 
jeden bol v dĺžke minimálne 150 metrov; 

3. účasť na týchto minimálne 2 projektoch na danej pozícii musí byť v minimálnej dobe trvania 

zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa 

vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu); 

4. hodnota minimálne jedného z týchto projektov musí byť minimálne 70 000 000,- eur (slovom 

sedemdesiat miliónov eur) bez DPH.  

 

Rozhodnutie ÚVO (Ex-ante kontrola): 2851-6000/2020 zo dňa 24.01.2020 

 

Verejný obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť 

Názov zákazky: D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové 

Zákazka (súťažný dialóg) vyhlásená vo Vestníku ÚVO č. č. č. 33/2020 - 06.02.2020 pod zn. 8630-MDP 

podmienka účasti ohľadne stavbyvedúceho zadefinovaná nasledovne: 

Kľúčový pracovník vo funkcii hlavný stavbyvedúci (zástupca riaditeľa)  

V rozhodnom období 15 rokov musí preukázať nasledovnú prax: 

účasť na realizácii** minimálne 1 projektu na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, kde zmluvné 
podmienky vychádzali zo zmluvných podmienok FIDIC (akýchkoľvek) alebo ekvivalent;  

účasť na tomto min. 1 projekte musí byť na pozícii stavbyvedúceho / zástupca stavbyvedúceho  pre 

cesty so šírkovým usporiadaním minimálne 22,5 metrov alebo na pozícií stavbyvedúceho / zástupca 

stavbyvedúceho  pre mosty;  

účasť na tomto min. 1 projekte na danej pozícii musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 

50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o 

začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu);  

tento projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 30 000 000 eur 

(slovom tridsať miliónov eur) bez DPH. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností kontrolovaný sa plne stotožňuje s rozhodovacou praxou 

Úradu, kedy Úrad napr. vo svojom rozhodnutí č. 3931 6000/2020-OD zo dňa 8. 6. 2020 v bode 196 

vo vzťahu k požiadavkám kontrolovaného na preukázanie kvalifikácie stavebnotechnického dozoru 

a ďalších odborníkov sa rozhodol cit. „účelom nastavenia minimálnych požiadaviek na odborníkov je 

skutočnosť, aby bola zákazka zadaná kvalifikovanému, skúsenému, odborne a kapacitne spôsobilému 

uchádzačovi (uchádzačom), ktorý bude schopný zabezpečiť splnenie zákazky v celom rozsahu. Je tak 



  

 

 
Text  

5 

v plnej kompetencii verejného obstarávateľa stanoviť minimálnu úroveň týchto požiadaviek tak, aby 

zmluvný partner spĺňal verejným obstarávateľom nastavené kritéria výberu uchádzačov. Takýto 

postup je odôvodnený najmä v prípade, ako je aj predmetná verejná súťaž, kedy treba vzhľadom na 

osobitný význam realizovaného projektu, obzvlášť dbať na zodpovednosť subjektu, ktorý predmetné 

služby stavebnotechnického dozoru bude realizovať. V uvedenom prípade tak ani nie je legitímne 

požadovať od verejného obstarávateľa, aby sa na základe menej prísneho nastavenia podmienok 

účasti (a ostatných požiadaviek stanovených pre výber uchádzačov), sledujúc otvorenie hospodárskej 

súťaže aj pre menej významné subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, vystavil riziku, že vybraný 

uchádzač nebude vzhľadom na zložitosť predmetu zákazky schopný danú zákazku zrealizovať. V 

danej súvislosti tak je možné povedať, že nastavenie podmienok výberu uchádzačov je úzko späté aj 
s nastavením podmienok, týkajúcich sa samotného zmluvného plnenia predmetu.“ 

Úrad v uvedených kontrolách sledoval súlad stanovených podmienok účasti a ich súladu s princípmi 

podľa §10 ZVO a znením ZVO. Postup, rešpektujúci rozhodnutia Úradu, ktorý  sám v iných výkonoch 

kontroly takéto znenie podmienok účasti v rovnakej resp. ešte prísnejšej forme ako boli stanovené 

kontrolovaným v plnom rozsahu uznal za správne.  

Z daného dôvodu a to najmä s povinnosťou ústredného orgánu štátnej moci postupovať s princípom 

jednotného rozhodovania a jednotného výkladu zákona, nemôže Úrad v tomto prípade zmeniť 
rozhodovaciu prax a určiť konanie kontrolovaného ako potenciálne porušenie zákona.  

 

Ad 4) Postup kontrolovaného bol plne v súlade s ust. § 10 ods. 2 ZVO a podmienky účasti 

boli stanovené transparentne, nediskriminačne s dodržaním práva na čestnú hospodársku 
súťaž. 

 

Na základe údajov z informačného systému TRANSPAREX, dostupnom na www.transparex.sk, od 

roku 2015 bolo na Slovensku vyhlásených a riadne ukončených celkom: 

 64 zákaziek, ktoré obsahovali podmienky účasti týkajúce a technickej alebo odbornej 

spôsobilosti spočívajúcej v povinnosti dokladovania skúseností s riadením alebo realizáciou 

stavieb podľa zmluvných podmienok FIDIC, v ktorých sa zúčastnilo celkovo 

 94 uchádzačov, ktorí predložili celkovo 

 252 ponúk 

 

Všetky predložené ponuky všetkých uchádzačov vrátane dokladov preukazujúcich splnenie 

podmienok účasti sa nachádzajú v profiloch jednotlivých verejných obstarávateľov. Žiadna 

z historicky  predložených ponúk neobsahuje referenčné listy, resp. žiadna zo 

zodpovedných osôb sa nepreukázala skúsenosťou z iných typov stavebných prác, ako 

tých, ktoré boli realizované podľa zmluvných podmienok FIDIC čo predstavuje 
nespochybniteľný dôkaz o technickej spôsobilosti hospodárskych subjektov. 

Od roku 2015 na Slovensku nebola vyhlásená ani realizovaná žiadna zákazka, ktorá by bola 
realizovaná podľa ekvivalentných podmienok k zmluvným podmienkam FIDIC. 

Na základe uvedených dôkazov je nespochybniteľné, že každý hospodársky subjekt, ktorý pôsobí, 

pôsobil alebo plánoval pôsobiť v zákazkách, ktoré boli realizované podľa zmluvných pravidiel FIDIC 

je technicky spôsobilý preukázať splnenie podmienok účasti len referenčnými stavbami (z 

pohľadu realizácie alebo z pohľadu skúseností osôb zodpovedných za realizáciu 

stavebných prác) realizovanými podľa zmluvných podmienok FIDIC (bez rozlíšenia 
konkrétneho druhu). 

http://www.transparex.sk/
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Úrad pre verejné obstarávanie môže konštatovať potenciálne porušenie zákona, resp. 

konštatovať také konanie verejného obstarávateľa, ktoré mohlo mať vplyv na proces 

verejného obstarávania jedine vtedy, ak verejný obstarávateľ poruší zásady §10 ZVO 

a potenciálne obmedzí čestnú hospodársku súťaž resp. stanoví podmienky účasti 

čiastočne alebo úplne diskriminačne jedine v prípade, ak na relevantnom trhu existujú 

potenciálni uchádzači, ktorí by boli schopní dodať tovary/služby/práce v rovnakej, 

prípadne aj vyššej kvalite, avšak podmienky účasti verejný obstarávateľ stanoví tak, že 

umelo a  neprimerane zužujúco obmedzí potenciálny okruh uchádzačov podmienkou 

účasti. 

V tomto prípade však kontrolovaný stanovil podmienky účasti tak aby akýkoľvek a teda každý 

hospodársky subjekt s dostatočnými odbornými alebo technickými skúsenosťami dokázal stanovenú 

podmienku účasti pozostávajúcu bez akýchkoľvek diskriminačných prvkov preukázať. 

Konštatovanie, že by postup kontrolovaného mohol mať vplyv na proces verejného obstarávania 

sa nezakladá sa na skutočnosti a je vyvrátené predloženými dôkazmi. 

 

Ako dôkaz predkladáme súhrn zákaziek a uchádzačov, ktorí sa predmetných verejných obstarávaní 

zúčastnili: bližšie viď. prílohu tohto listu. 

Týmto bola  jednoznačne preukázaná skutočnosť, že postup stanovenia podmienok účasti 

bol plne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom tento fakt podporil aj rozsudok 

Európskeho súdneho dvora.  

V bode 3 jednoznačne, uvedením konkrétnych prípadov poukazujeme na ustálenú na rozhodovaciu 

prax Úradu, ktorá bez najmenších pochybností potvrdila správnosť postupu 

kontrolovaného a zároveň, v bode 4 explicitne uvádzame všetky obchodné prípady, obchodné 

spoločnosti a všetky predložené ponuky, ktoré jednoznačne potvrdzujú záver kontrolovaného, ktorým 

odmieta akékoľvek spochybňovanie postupu zadávania zákazky a prípadné na dôkazoch nezaložené 

konštatovanie o možnom vplyve na proces verejného obstarávania. 

Predloženými overiteľnými a nespochybniteľnými dôkazmi máme za to, že požiadavky na 

preukázanie odbornej spôsobilosti sú primerané a odzrkadľujúce špecifiká súvisiace s predmetom 
zadávanej zákazky. 

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok, alebo potreby k našim databázam informačného 
systému TRANSPAREX (www.transparex.sk) sme Vám alebo Vašim kolegom kedykoľvek k dispozícii. 

Veríme, že budete v odvolacom procese úspešní. 

 

S pozdravom, 

 

 

 

PhDr. Matúš Džuppa, LL. M. 

TRANSPAREX 

 

 

 

http://www.transparex.sk/
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Príloha: 

Tabuľka 1 - Zoznam vyhlásených a ukončených zákaziek, v ktorých podmienky účasti 
podliehali povinnosti preukázať sa skúsenosťami so zmluvnými podmienkami FIDIC 

Tabuľka 2 - Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v jednotlivých verejných 
obstarávaniach podľa tabuľky 1 
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Tabuľka 1:  

Zoznam vyhlásených a ukončených zákaziek, v ktorých podmienky účasti podliehali 
povinnosti preukázať sa skúsenosťami so zmluvnými podmienkami FIDIC: 

 

 

url vo vestníku verejného 
obstarávania 

Názov zákazky typ_ Dátum 

vyhláse

nia 

Dátum 

ukončen

ia 

Názov 
obstarávateľa  

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/420286  

Prístavba objektu 

urgentného 

príjmu a očnej 

kliniky FN Nitra 

Prác

e 

2019-04-

29   

2019-11-

15 

Fakultná 

nemocnica Nitra 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/428494  

Činnosť 

Stavebného 

dozoru pre 

projekt 

„Modernizácia 

Fakultnej 

nemocnice 

Trenčín - Nový 

pavilón 

centrálnych 

operačných sál, 

OAIM a urgentný 
príjem“ 

Služb
y 

2020-10-
20   

2020-12-
15 

Fakultná 

nemocnica 
Trenčín 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/422559  

Modernizácia 

Fakultnej 

nemocnice 

Trenčín - Nový 

pavilón 

centrálnych 

operačných sál, 

OAIM a urgentný 
príjem 

Prác
e 

2019-12-
31   

2020-12-
14 

Fakultná 

nemocnica 
Trenčín 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/410223  

ČINNOSŤ 

STAVEBNÉHO 

DOZORU PRE 

PROJEKT   

MODERNIZÁCIA 

ELEKTRIČKOVÝC

H TRATÍ -  

DÚBRAVSKO – 

KARLOVESKÁ  

RADIÁLA 

Služb

y 

2018-04-

12   

2020-01-

14 

Hlavné mesto SR 

Bratislava 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/152402  

Rekonštrukcie 

odvodňovacích 

kanálov 

Prác
e 

2015-07-
22   

2016-02-
10 

Hydromeliorácie, 
štátny podnik 

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420286
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420286
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428494
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428494
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/422559
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/422559
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/410223
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/410223
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/152402
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/152402
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projektového 

celku PC 2 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/152403  

Rekonštrukcie 

odvodňovacích 

kanálov 

projektového 
celku PC 1 

Prác
e 

2015-07-
22   

2016-03-
29 

Hydromeliorácie, 
štátny podnik 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/152401  

Rekonštrukcie 

odvodňovacích 

kanálov 

projektového 

celku PC 4 

Prác

e 

2015-07-

22   

2016-02-

10 

Hydromeliorácie, 

štátny podnik 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/152923  

Rekonštrukcia 

odvodňovacích 

kanálov 

projektového 

celku PC3 

Prác

e 

2015-07-

22   

2016-03-

30 

Hydromeliorácie, 

štátny podnik 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/425113  

Športová hala 

Bytča 

Prác

e 

2020-02-

12   

2020-08-

05 Mesto Bytča 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/400443  

Operatívna 

obnova strechy, 

krovu, komínov a 

klampiarskych 

prác kaštieľa v 

Malackách – 

juźné a západné 
krídlo 

Prác
e 

2016-04-
13   

2016-09-
08 Mesto Malacky 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/423982  

Rekonštrukcia 

komplexu budov 

MH SR na 

Mierovej ulici v 

Bratislave v 

zmysle 

zmluvných 

podmienok FIDIC 
(žltá kniha) 

Prác
e 

2020-02-
26   

2020-05-
13 

Ministerstvo 

hospodárstva 

Slovenskej 
republiky 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/420832  

Rekonštrukcia 

atletického 

štadiónu VŠC 

DUKLA Banská 
Bystrica 

Prác
e 

2019-05-
23   

2019-08-
19 

Ministerstvo 

obrany 

Slovenskej 

republiky – Úrad 

pre investície a 
akvizície 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/146576  

Diaľnica D1 
Budimír - Bidovce 

Prác
e 

2015-06-
04   

2016-09-
19 

Národná 

diaľničná 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/415538  

Rýchlostná cesta 

R2 Kriváň - 

Mýtna 

Prác

e 

2018-07-

06   

2020-03-

18 

Národná 

diaľničná 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/152403
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/152403
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/152401
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/152401
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/152923
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/152923
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425113
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425113
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/400443
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/400443
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/423982
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/423982
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420832
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420832
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/146576
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/146576
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/415538
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/415538
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http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/145712  

Činnosť 

stavebnotechnick

ého dozoru pre 

projekt Zelený 

most na diaľnici 

D2 - Moravský 

Svätý Ján 

Služb

y 

2014-11-

17   

2015-04-

20 

Národná 

diaľničná 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/146141  

Činnosť 

stavebnotechnick

ého dozoru pre 

projekt Diaľničný 

privádzač Nová 
Polhora 

Služb
y 

2014-11-
13   

2015-04-
21 

Národná 

diaľničná 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/143935  

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Doplnenie ISD na 

diaľnici D2 

Bratislava, 

Lamač - št. hr. 

SR/ČR". 

Služb

y 

2014-08-

27   

2014-09-

24 

Národná 

diaľničná 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/155118  

Činnosť 

stavebnotechnick

ého dozoru pre 

projekt D1 

Diaľničný 

privádzač 

Lietavská Lúčka - 

Žilina, II. etapa 

Služb

y 

2015-12-

02   

2016-09-

13 

Národná 

diaľničná 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/156189  

Činnosť 

stavebnotechnick

ého dozoru pre 

projekt 

Rýchlostná cesta 

R1 Sielnica – 

úprava 
križovatky 

Služb
y 

2015-10-
30   

2016-04-
07 

Národná 

diaľničná 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/154521  

Zhotovenie 

stavby D1 Svinia 

- Prešov, západ, 

dobudovanie 

križovatky 

Prešov, západ v 

zmysle 

zmluvných 

podmienok FIDIC 

červená kniha 

Prác

e 

2015-09-

07   

2016-09-

15 

Národná 

diaľničná 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/154525  

Zhotovenie 

stavby 

Rýchlostná cesta 

Prác

e 

2015-09-

07   

2016-08-

18 

Národná 

diaľničná 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/145712
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/145712
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/146141
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/146141
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/143935
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/143935
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/155118
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/155118
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/156189
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/156189
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/154521
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/154521
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/154525
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/154525
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R1 Sielnica - 

úprava 

križovatky v 

zmysle 

zmluvných 

podmienok FIDIC 

- červená kniha. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/154954  

Činnosť 

stavebnotechnick

ého dozoru pre 

projekt Diaľnica 

D1 Svinia - 

Prešov západ, 

dobudovanie 

križovatky Prešov 

západ 

Služb

y 

2015-09-

21   

2016-04-

07 

Národná 

diaľničná 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/151963  

Činnosť 

stavebnotechnick

ého dozoru pre 

projekt D1 Senec 

- Blatné, 
križovatka Blatné 

Služb
y 

2015-08-
05   

2016-03-
24 

Národná 

diaľničná 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/145103  

Činnosť 

stavebnotechnick

ého dozoru pre 

projekt D1 

Prešov západ - 
Prešov juh 

Služb
y 

2015-07-
09   

2016-04-
13 

Národná 

diaľničná 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/141128  

Činnosť 

stavebnotechnick

ého dozoru pre 

projekt D3 

Čadca, Bukov - 
Svrčinovec 

Služb
y 

2015-07-
09   

2016-04-
13 

Národná 

diaľničná 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/152404  

Činnosť 

stavebno-

technického 

dozoru pre 

projekt D1 
Budimir-Bidovce 

Služb
y 

2015-07-
09   

2016-06-
09 

Národná 

diaľničná 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/152404  

Činnosť 

stavebnotechnick

ého dozoru pre 

projekt D1 

Budimír - Bidovce 

Služb

y 

2015-07-

09   

2016-12-

12 

Národná 

diaľničná 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/151962  

Činnosť 

stavebnotechnick

ého dozoru pre 

projekt D1 

Lietavská Lúčka - 

Služb
y 

2015-07-
09   

2016-08-
16 

Národná 

diaľničná 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/154954
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/154954
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/151963
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/151963
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/145103
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/145103
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/141128
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/141128
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/152404
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/152404
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/152404
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/152404
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/151962
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/151962
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Višňové - Dubná 

Skala 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/146575  

Diaľnica D1 

Prešov západ - 

Prešov juh 

Prác

e 

2015-06-

04   

2017-04-

26 

Národná 

diaľničná 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/146577  

D3 Čadca, Bukov 

- Svrčinovec 

Prác

e 

2015-05-

13   

2016-12-

12 

Národná 

diaľničná 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/405105  

Kopernica - potok 

Kopernica, 

protipovodňová 
ochrana 

Prác
e 

2016-12-
30   

2017-05-
18 Obec Kopernica 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/405099  

Lutila - Lutilský 

potok a 

Kopernický 

potok, 

protipovodňová 
ochrana 

Prác
e 

2016-12-
30   

2017-05-
18 Obec Lutila 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/405102  

Prenčov - Potok 

Štiavnica, 

protipovodňová 

ochrana 

Prác

e 

2016-12-

30   

2017-05-

18 Obec Prenčov 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/157806  

Pruské - 

Kanalizácia a 

ČOV 

Prác

e 

2015-12-

30   

2017-08-

02 

Považská 

vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/404238  

Operatívna 

oprava strechy 

objektu Príručné 

dielne a sklady – 

areál RTVS 

Prác

e 

2017-05-

25   

2018-01-

05 

Rozhlas a 

televízia 

Slovenska 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/156633  

Zhotovenie 

stavby: 

Zásobovanie 

vodou, 

odkanalizovanie 

a čistenie 

odpadových vôd 

regiónu Stredné 

Kysuce 

Prác

e 

2015-11-

30   

2018-02-

05 

Severoslovenské 

vodárne a 

kanalizácie, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/156570  

Zásobovanie 

vodou, 

odkanalizovanie 

a čistenie 

odpadových vôd 

regiónu Stredné 

Kysuce - 
stavebný dozor 

Služb
y 

2015-11-
27   

2017-02-
13 

Severoslovenské 

vodárne a 
kanalizácie, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/146575
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/146575
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/146577
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/146577
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/405105
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/405105
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/405099
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/405099
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/405102
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/405102
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/157806
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/157806
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/404238
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/404238
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/156633
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/156633
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/156570
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/156570
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http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/425330  

Rekonštrukcia 

objektu Ústavu 

anorganickej 
chémie SAV 

Prác
e 

2020-06-
15   

2020-09-
23 

Slovenská 

akadémia vied 
(SAV) 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/408740  

I/59 MO 59 - 091 

Nižná, 

odstránenie 

havarijného 

stavu mosta 

Prác

e 

2017-06-

05   

2020-03-

17 

Slovenská správa 

ciest 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/424609  

Parkovacie domy 

a 

preusporiadanie 

dopravy v areáli 

UNB 

Prác

e 

2020-01-

13   

2020-05-

07 

Univerzitná 

nemocnica 

Bratislava 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/424199  

Výstavba  Mosta 

pre peších a 

cyklistov 

Dobrohošť-

Dunakiliti - II. 

časť 

Prác

e 

2020-07-

14   

2020-10-

22 

VODOHOSPODÁR

SKA VÝSTAVBA, 

ŠTÁTNY PODNIK 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/407714  

Inovácia a 

modernizácia 

plavebných 

komôr pre 

zvýšenie 

bezpečnosti a 

intenzity vodnej 

dopravy na 

vodnom diele 

Gabčíkovo 

Prác

e 

2017-05-

23   

2019-02-

13 

VODOHOSPODÁR

SKA VÝSTAVBA, 

ŠTÁTNY PODNIK 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/142820  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: Malcov - 

Lenartov - 

kanalizácia a 
ČOV 

Služb
y 

2014-09-
22   

2015-04-
08 

Východoslovensk

á vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/142821  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: Streda 

nad Bodrogom - 

kanalizácia a 

ČOV 

Služb

y 

2014-09-

22   

2015-04-

08 

Východoslovensk

á vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/142819  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: 

Moravany, 

Trhovište, 

Služb
y 

2014-09-
22   

2014-12-
16 

Východoslovensk

á vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425330
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425330
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/408740
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/408740
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/424609
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/424609
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/424199
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/424199
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/407714
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/407714
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142820
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142820
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142821
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142821
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142819
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142819
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Bánovce nad 

Ondavou - 

kanalizácia a 
ČOV 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/142822  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: Drienov, 

Šarišské 

Bohdanovce, 

Nová Polhora - 

kanalizácia a 
ČOV 

Služb
y 

2014-09-
22   

2015-04-
08 

Východoslovensk

á vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/142817  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: Nižná 

Hutka, Vyšná 

Hutka - 

skupinový 

vodovod 

Služb

y 

2014-09-

22   

2014-10-

20 

Východoslovensk

á vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/142818  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: Košice - 

dobudovanie 

vodovodu a 
kanalizácie 

Služb
y 

2014-09-
22   

2014-10-
20 

Východoslovensk

á vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/147416  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: 

Trhovište, 

Bánovce nad 

Ondavou - 

kanalizácia a 
ČOV 

Služb
y 

2015-01-
19   

2015-07-
08 

Východoslovensk

á vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/147855  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: 

Moravany - 
kanalizácia 

Služb
y 

2015-01-
22   

2015-07-
08 

Východoslovensk

á vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/145708  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: 

Medzilaborce - 

splašková 

Služb

y 

2014-11-

04   

2014-11-

28 

Východoslovensk

á vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142822
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142822
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142817
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142817
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142818
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142818
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/147416
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/147416
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/147855
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/147855
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/145708
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/145708
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kanalizácia - 

rozšírenie 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/145710  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: 

Kráľovský 

Chlmec - 

rozšírenie 

jednotnej a 

splaškovej 

kanalizácie a 

intenzifikácia 

ČOV 

Služb

y 

2014-11-

04   

2015-04-

13 

Východoslovensk

á vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/145705  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: Rožňava 

- ČOV - 

intenzifikácia 

Služb

y 

2014-11-

04   

2015-07-

06 

Východoslovensk

á vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/145709  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: Čierna 

nad Tisou - 

splašková 

kanalizácia 

priľahlých obcí a 

intenzifikácia 

ČOV 

Služb

y 

2014-11-

04   

2015-07-

06 

Východoslovensk

á vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/419114  

Bukovec - 

Intenzifikácia 

úpravne vody 

Prác

e 

2019-01-

21   

2019-02-

21 

Východoslovensk

á vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/142810  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: Sady nad 

Torysou, Košická 

Polianka - 

vodovod - 

rozšírenie 

Služb

y 

2014-09-

22   

2014-10-

20 

Východoslovensk

á vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/142811  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: Tulčícko-

Terniansky 

skupinový 

vodovod 

Služb

y 

2014-09-

22   

2014-10-

20 

Východoslovensk

á vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/145710
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/145710
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/145705
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/145705
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/145709
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/145709
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/419114
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/419114
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142810
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142810
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142811
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142811
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http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/142812  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: Starina - 

zdvojenie 

prívodného 

potrubia 

Služb

y 

2014-09-

22   

2014-10-

20 

Východoslovensk

á vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/142815  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: Bardejov 

- vodovod 

Služb

y 

2014-09-

22   

2014-10-

20 

Východoslovensk

á vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/142813  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: Stakčín - 

intenzifikácia 

úpravne vody 

Služb

y 

2014-09-

22   

2015-10-

05 

Východoslovensk

á vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/142816  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: Košice - 

Furča - prívod 

vody 

Služb

y 

2014-09-

22   

2014-10-

09 

Východoslovensk

á vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad

avanie-zakaziek/detail/142814  

Výkon 

stavebného 

dozoru na 

stavbe: Nižný 

Čaj, Vyšný Čaj, 

Olšovany - 

skupinový 

vodovod 

Služb

y 

2014-09-

22   

2014-10-

20 

Východoslovensk

á vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/140209  

Činnosť 

stavebného 

dozoru pre 

projekt: ČOV 
Sever (EVO). 

Služb
y 

2014-07-
08   

2015-03-
25 

Západoslovenská 

vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

http://www.uvo.gov.sk/vyhlad
avanie-zakaziek/detail/153912  

Technická pomoc 

za účelom 

zlepšenia 

budovania 

inštitucionálnej 
kapacity ŽSR 

Služb
y 

2015-08-
20   

2015-12-
31 

Železnice 

Slovenskej 

republiky, 

Bratislava v 

skrátenej forme 
"ŽSR" 

 

  

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142812
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142812
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142815
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142815
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142813
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142813
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142816
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142816
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142814
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/142814
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/140209
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/140209
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/153912
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/153912
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Tabuľka 2:  

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v jednotlivých verejných obstarávaniach podľa tabuľky 
1 

 

Názov zákazky Obchodné meno uchádzača Krajina 

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna 

Metrostav a.s. - organizačná 

zložka Bratislava SK  

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna SMS a.s. SK  

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna STRABAG s.r.o. SK  

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna EUROVIA SK, a.s. SK  

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna Doprastav, a.s. SK  

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna VÁHOSTAV - SK, a.s.  SK  

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna CESTY SK s.r.o. SK  

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna CEDIS s.r.o. SK  

ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORU PRE 

PROJEKT   MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH 

TRATÍ -  DÚBRAVSKO – KARLOVESKÁ  
RADIÁLA RESTADO s.r.o. SK  

ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORU PRE 

PROJEKT   MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH 

TRATÍ -  DÚBRAVSKO – KARLOVESKÁ  

RADIÁLA DEC  International s.r.o. SK  

ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORU PRE 

PROJEKT   MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH 

TRATÍ -  DÚBRAVSKO – KARLOVESKÁ  

RADIÁLA IBR Consulting SK s. r. o. SK  

ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORU PRE 

PROJEKT   MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH 

TRATÍ -  DÚBRAVSKO – KARLOVESKÁ  

RADIÁLA BUNG Slovensko s.r.o. SK  

ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORU PRE 

PROJEKT   MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH 

TRATÍ -  DÚBRAVSKO – KARLOVESKÁ  

RADIÁLA INFRAM SK s. r. o. SK  

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh 
EUROVIA CS, a.s. - organizačná 
zložka Slovensko SK  
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Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh Doprastav, a.s. SK  

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh Metrostav Slovakia a. s. SK  

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh EUROVIA SK, a.s. SK  

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh M - SILNICE SK s.r.o. SK  

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh HASTRA s.r.o. SK  

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh WILLEMENSTAV s. r. o. v likvidácii SK  

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh STRABAG s.r.o. SK  

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh PORR s.r.o. SK  

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh DÚHA, a.s. SK  

Centrum výskumu a vývoja imunologicky 

aktívnych látok (EVO) BLOCK a.s. - organizačná zložka SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd v okrese Bytča – 

stavebný dozor Gajdoš Consulting, s.r.o. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd v okrese Bytča – 

stavebný dozor BUNG Slovensko s.r.o. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd v okrese Bytča – 

stavebný dozor DOPRAVOPROJEKT, a.s. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd v okrese Bytča – 
stavebný dozor 

Amberg Engineering Slovakia, 
s.r.o. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd v okrese Bytča – 
stavebný dozor INFRAM SK s. r. o. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd v okrese Bytča – 

stavebný dozor AP INVESTING SK, s.r.o. SK  
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Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd v okrese Bytča – 

stavebný dozor ESP Consult, s.r.o. SK  

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 
Modra – stavebný dozor 

Gajdoš-Consulting Engineers, 
s.r.o. SK  

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 
Modra – stavebný dozor Terraprojekt a.s. SK  

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 

Modra – stavebný dozor AP INVESTING SK, s.r.o. SK  

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 

Modra – stavebný dozor INFRAM SK s. r. o. SK  

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 

Modra – stavebný dozor BUNG Slovensko s.r.o. SK  

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 

Modra VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. SK  

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 
Modra 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - 
ekologický podnik a. s. SK  

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 

Modra 

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, 

s.r.o. SK  

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 

Modra 

STRABAG Pozemné a inžinierske 

staviteľstvo s. r. o. SK  

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 

Modra TuCon, a. s. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd v okrese Bytča ZIPP-S, s.r.o. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 
čistenie odpadových vôd v okrese Bytča Chemkostav, a.s. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 
čistenie odpadových vôd v okrese Bytča FERRMONT, a.s. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd v okrese Bytča EUROVIA SK, a.s. SK  

Zhotovenie stavby: ČOV Sever OHL ŽS SK, a. s. SK  

Zhotovenie stavby: ČOV Sever FERRMONT, a.s. SK  
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Zhotovenie stavby: ČOV Sever Chemkostav, a.s. SK  

Zhotovenie stavby: ČOV Sever Doprastav, a.s. SK  

Zhotovenie stavby: ČOV Sever 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - 

ekologický podnik a. s. SK  

Zhotovenie stavby: ČOV Sever 
STRABAG Pozemné a inžinierske 
staviteľstvo s. r. o. SK  

Zhotovenie stavby: ČOV Sever TuCon, a. s. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Diaľničný privádzač Nová Polhora ESP Consult, s.r.o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 
projekt Diaľničný privádzač Nová Polhora INFRAM SK s. r. o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 
projekt Diaľničný privádzač Nová Polhora INFRAPROJEKT, s.r.o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Diaľničný privádzač Nová Polhora BUNG Slovensko s.r.o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Diaľničný privádzač Nová Polhora AE DOZORING, s. r. o. SK  

Činnosť stavebného dozoru pre projekt: ČOV 

Sever (EVO). Terraprojekt a.s. SK  

Činnosť stavebného dozoru pre projekt: ČOV 

Sever (EVO). 

Gajdoš-Consulting Engineers, 

s.r.o. SK  

Činnosť stavebného dozoru pre projekt: ČOV 
Sever (EVO). Asiv, a. s. SK  

Činnosť stavebného dozoru pre projekt: ČOV 

Sever (EVO). DOPRAVOPROJEKT, a.s. SK  

Činnosť stavebného dozoru pre projekt: ČOV 

Sever (EVO). EUTECH a.s. SK  

Činnosť stavebného dozoru pre projekt: ČOV 

Sever (EVO). ESP Consult, s.r.o. SK  

Činnosť stavebného dozoru pre projekt: ČOV 

Sever (EVO). AP INVESTING SK, s.r.o. SK  

Činnosť stavebného dozoru pre projekt: ČOV 
Sever (EVO). BUNG Slovensko s.r.o. SK  

Činnosť stavebného dozoru pre projekt: ČOV 

Sever (EVO). FCP-SK s. r. o. SK  
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Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava 

križovatky BUNG Slovensko s.r.o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava 
križovatky ESP Consult, s.r.o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava 
križovatky INFRAM SK s. r. o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava 

križovatky INFRAPROJEKT, s.r.o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec INFRAM SK s. r. o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec BUNG Slovensko s.r.o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec ESP Consult, s.r.o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 
projekt D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec INFRAPROJEKT, s.r.o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 
projekt D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné INFRAM SK s. r. o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné INFRAPROJEKT, s.r.o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné BUNG Slovensko s.r.o. SK  

I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka EUROVIA SK, a.s. SK  

I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka Inžinierske stavby, a.s. SK  

I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka STRABAG s.r.o. SK  

I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka CESTY SK s.r.o. SK  

I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka Skanska SK a.s. SK  

I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka Doprastav, a.s. SK  
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Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej 

kliniky FN Nitra OBERMEYER HELIKA s. r. o. SK  

Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej 
kliniky FN Nitra ALKON REAL s.r.o. SK  

Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej 

kliniky FN Nitra VHS-PS, s. r. o. SK  

Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej 

kliniky FN Nitra AXA Projekt, s.r.o. SK  

Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej 

kliniky FN Nitra AVA-stav, s.r.o. SK  

Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej 

kliniky FN Nitra Adifex, a.s. SK  

Inovácia a modernizácia plavebných komôr 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na vodnom diele Gabčíkovo ENERGYCO, s.r.o. SK  

Inovácia a modernizácia plavebných komôr 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na vodnom diele Gabčíkovo PSJ Hydrotranzit, a.s.  SK  

Inovácia a modernizácia plavebných komôr 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 

dopravy na vodnom diele Gabčíkovo CEDIS s.r.o. SK  

Inovácia a modernizácia plavebných komôr 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 

dopravy na vodnom diele Gabčíkovo Steel OK, spol. s r.o. SK  

Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

regiónu Stredné Kysuce FERRMONT, a.s. SK  

Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

regiónu Stredné Kysuce 

ARPROG, akciová spoločnosť 

Poprad SK  

Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 
regiónu Stredné Kysuce INPEK, s.r.o. SK  
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Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

regiónu Stredné Kysuce 

STRABAG Pozemné a inžinierske 

staviteľstvo s. r. o. SK  

Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 
regiónu Stredné Kysuce OHL ŽS SK, a. s. SK  

Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 
regiónu Stredné Kysuce 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - 
ekologický podnik a. s. SK  

Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

regiónu Stredné Kysuce Doprastav, a.s. SK  

Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

regiónu Stredné Kysuce AVA-stav, s.r.o. SK  

Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

regiónu Stredné Kysuce VÁHOSTAV - SK, a.s.  SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor 

Amberg Engineering Slovakia, 

s.r.o. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 
Kysuce - stavebný dozor ESP Consult, s.r.o. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 
Kysuce - stavebný dozor 

Mott MacDonald Slovensko, s. r. 
o. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor 

MOTT MACDONALD LIMITED, 

organizačná zložka SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor 

 MOTT MACDONALD LIMITED, 

organizačná zložka SK  
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Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor Survey plus, s.r.o. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 
Kysuce - stavebný dozor StVS - servising, s.r.o. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 
Kysuce - stavebný dozor BUNG Slovensko s.r.o. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor AP INVESTING SK, s.r.o. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor Terraprojekt a.s. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor 

Gajdoš-Consulting Engineers, 

s.r.o. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor EUTECH a.s. SK  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 
Kysuce - stavebný dozor DOPRAVOPROJEKT, a.s. SK  

Operatívna obnova strechy, krovu, komínov a 

klampiarskych prác kaštieľa v Malackách – 
juźné a západné krídlo HORNEX, a.s. SK  

Operatívna obnova strechy, krovu, komínov a 

klampiarskych prác kaštieľa v Malackách – 

juźné a západné krídlo PR QUERKUS s.r.o. SK  

Zhotovenie stavby D1 Svinia - Prešov, západ, 

dobudovanie križovatky Prešov, západ v 

zmysle zmluvných podmienok FIDIC červená 

kniha Skanska SK a.s. SK  
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Zhotovenie stavby D1 Svinia - Prešov, západ, 

dobudovanie križovatky Prešov, západ v 

zmysle zmluvných podmienok FIDIC červená 

kniha EUROVIA SK, a.s. SK  

Zhotovenie stavby D1 Svinia - Prešov, západ, 

dobudovanie križovatky Prešov, západ v 

zmysle zmluvných podmienok FIDIC červená 
kniha Doprastav, a.s. SK  

Zhotovenie stavby D1 Svinia - Prešov, západ, 

dobudovanie križovatky Prešov, západ v 

zmysle zmluvných podmienok FIDIC červená 
kniha Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. SK  

Zhotovenie stavby D1 Svinia - Prešov, západ, 

dobudovanie križovatky Prešov, západ v 

zmysle zmluvných podmienok FIDIC červená 

kniha 

Metrostav a.s. - organizačná 

zložka Bratislava SK  

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 

zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. Metrostav Slovakia a. s. SK  

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 

zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. Doprastav Asfalt, a.s. SK  

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 

zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. 

Metrostav a.s. - organizačná 

zložka Bratislava SK  

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 
zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. HASTRA s.r.o. SK  

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 
zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. EUROVIA SK, a.s. SK  

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 

zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. Skanska SK a.s. SK  
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Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 

zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. STRABAG s.r.o. SK  

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 
zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. 

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, 
spol. s r.o. SK  

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 
zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. SMS a.s. SK  

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 

zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. Doprastav, a.s. SK  

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 

zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. CESTY NITRA, a.s.  SK  

Stavebný dozor na stavbe ŽSR, Modernizácia 

trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 

km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá 

/mimo/ - Žilina /mimo/) DEC  International s.r.o. SK  

Stavebný dozor na stavbe ŽSR, Modernizácia 

trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 

km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá 

/mimo/ - Žilina /mimo/) INFRAM SK s. r. o. SK  

Stavebný dozor na stavbe ŽSR, Modernizácia 

trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 

km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá 
/mimo/ - Žilina /mimo/) BUNG Slovensko s.r.o. SK  

Stavebný dozor na stavbe ŽSR, Modernizácia 

trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 

km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá 
/mimo/ - Žilina /mimo/) RESTADO s.r.o. SK  

Stavebný dozor na stavbe ŽSR, Modernizácia 

trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 

km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá 

/mimo/ - Žilina /mimo/) ERPOS, spol. s r.o. SK  
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Stavebný dozor na stavbe ŽSR, Modernizácia 

trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 

km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá 

/mimo/ - Žilina /mimo/) DOPRAVOPROJEKT, a.s. SK  

Stavebný dozor na stavbe ŽSR, Modernizácia 

trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 

km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá 
/mimo/ - Žilina /mimo/) 

Amberg Engineering Slovakia, 
s.r.o. SK  

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 
Púchov - I. etapa FERRMONT, a.s. SK  

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 

Púchov - I. etapa Metrostav Slovakia a. s. SK  

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 

Púchov - I. etapa Doprastav, a.s. SK  

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 

Púchov - I. etapa AVA-stav, s.r.o. SK  

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 
Púchov - I. etapa TSS GRADE, a.s. SK  

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 
Púchov - I. etapa HASTRA s.r.o. SK  

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 

Púchov - I. etapa 

STRABAG Pozemné a inžinierske 

staviteľstvo s. r. o. SK  

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 

Púchov - I. etapa VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. SK  

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 

Púchov - I. etapa EUROVIA SK, a.s. SK  

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 
Púchov - I. etapa OHL ŽS SK, a. s. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Zelený most na diaľnici D2 - Moravský 

Svätý Ján 

HBH Projekt spol. s r.o. - 

organizačná zložka Slovensko SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Zelený most na diaľnici D2 - Moravský 

Svätý Ján BUNG Slovensko s.r.o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Zelený most na diaľnici D2 - Moravský 

Svätý Ján INFRAM SK s. r. o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Zelený most na diaľnici D2 - Moravský 

Svätý Ján 

INFRAM, a.s. - organizačná zložka 

Slovensko SK  
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Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Zelený most na diaľnici D2 - Moravský 

Svätý Ján AE DOZORING, s. r. o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Zelený most na diaľnici D2 - Moravský 

Svätý Ján DOPRAVOPROJEKT, a.s. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Diaľnica D1 Svinia - Prešov západ, 

dobudovanie križovatky Prešov západ 

Amberg Engineering Slovakia, 

s.r.o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Diaľnica D1 Svinia - Prešov západ, 

dobudovanie križovatky Prešov západ BUNG Slovensko s.r.o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Diaľnica D1 Svinia - Prešov západ, 
dobudovanie križovatky Prešov západ imvia - ENGINEERING s. r. o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 
projekt D1 Prešov západ - Prešov juh EUTECH a.s. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt D1 Prešov západ - Prešov juh ESP Consult, s.r.o. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt D1 Prešov západ - Prešov juh AE DOZORING, s. r. o. SK  

Centrum výskumu a vývoja imunologicky 

aktívnych látok (EVO) ProScience Tech s. r. o. CZ  

Centrum výskumu a vývoja imunologicky 

aktívnych látok (EVO) BLOCK a.s. CZ  

Centrum výskumu a vývoja imunologicky 
aktívnych látok (EVO) Ims, a.s. SK  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 
projekt D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné Dopravoprojekt Brno a.s. CZ  

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna EUROVIA CS, a.s. CZ  
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Centrum výskumu a vývoja imunologicky 

aktívnych látok (EVO) G.M Project, s.r.o. CZ  

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh HOCHTIEF CZ a.s. CZ  

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 
zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. HOCHTIEF CZ a.s. CZ  

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna  SMS a.s. SK  

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna Doprastav, a.s. SK 

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna ICM S.p.A IT 

ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORU PRE 

PROJEKT   MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH 

TRATÍ -  DÚBRAVSKO – KARLOVESKÁ  

RADIÁLA INFRAM a.s. CZ  

ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORU PRE 

PROJEKT   MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH 

TRATÍ -  DÚBRAVSKO – KARLOVESKÁ  

RADIÁLA 

IBR Consulting SK s.r.o SK 

ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORU PRE 

PROJEKT   MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH 

TRATÍ -  DÚBRAVSKO – KARLOVESKÁ  

RADIÁLA 

SGS Czech Republic, s.r.o. CZ 

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné INFRAM a.s. CZ  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné INFRAPROJEKT, s.r.o. SK 

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné BUNG Slovensko s.r.o. SK 

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Diaľničný privádzač Nová Polhora INFRAM a.s. CZ  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 
projekt Diaľničný privádzač Nová Polhora ESP Consult, s.r.o. 

SK 
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Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Diaľničný privádzač Nová Polhora INFRAPROJEKT, s.r.o. 

SK 

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 
projekt Diaľničný privádzač Nová Polhora BUNG Slovensko s.r.o. 

SK 

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 
projekt Diaľničný privádzač Nová Polhora AE DOZORING, s.r.o. 

SK 

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 

Modra KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. CZ  

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 

Modra 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – 

ekologický podnik, a.s. SK 

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 

Modra Metrostav a.s. CZ 

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 
Modra ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o. SK 

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 
Púchov - I. etapa EUROVIA SK, a.s. SK 

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 

Púchov - I. etapa VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. SK 

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 

Púchov - I. etapa  TSS GRADE, a.s. 
 

SK 

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 

Púchov - I. etapa  Doprastav, a.s. 
 

SK 

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 
Púchov - I. etapa  ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 

 

SK 

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 
Púchov - I. etapa FERRMONT, spol. s r.o. SK 

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 

Púchov - I. etapa HASTRA s.r.o SK 

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu 

Púchov - I. etapa OHL Pozemné stavby a.s. SK 

Inovácia a modernizácia plavebných komôr 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 

dopravy na vodnom diele Gabčíkovo Metrostav a.s. CZ  
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Inovácia a modernizácia plavebných komôr 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 

dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

TODINI CONSTRUZIONI 

GENERALI, S.P.A. IT  

Inovácia a modernizácia plavebných komôr 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na vodnom diele Gabčíkovo ZUBLIN, a.s. CZ 

Inovácia a modernizácia plavebných komôr 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na vodnom diele Gabčíkovo ENERGYCO, s.r.o. SK 

Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

regiónu Stredné Kysuce Metrostav a.s. CZ  

Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

regiónu Stredné Kysuce ARKO Technology, a.s. CZ  

Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

regiónu Stredné Kysuce 

STRABAG Pozemné a inžinierske 

staviteľstvo s.r.o. SK 

Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

regiónu Stredné Kysuce VÁHOSTAV-SK, a.s. SK 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 
Kysuce - stavebný dozor 

 Amberg Engineering Slovakia, 
s.r.o. SK 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 
Kysuce - stavebný dozor 

Gajdoš – Consluting Engineers, 
s.r.o. SK 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor SGS Czech Republic, s.r.o. SK 
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Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor ESP Consult, s.r.o. SK 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 
Kysuce - stavebný dozor Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. CZ 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 
Kysuce - stavebný dozor Dopravoprojekt, s.r.o. SK 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor MGGP, S.A PL 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor StVS – servising, s.r.o SK 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor BUNG Slovensko, s.r.o. SK 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor AP INVESTING SK, s.r.o. SK 

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 
Modra – stavebný dozor AP INVESTING SK, s.r.o. SK  

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 
Modra – stavebný dozor Terraprojekt a.s. SK 

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 

Modra – stavebný dozor VRV, a.s. CZ 

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna SMS, a.s. SK 

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna Doprastav, a.s. SK 

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna ICM S.p.A. IT 

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna INC S.p.A. IT 
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Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 

zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. Metrostav a.s CZ  

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 
zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. M – SILNICE a.s. CZ  

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 
zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. EUROVIA SK, a.s. SK 

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 

zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. Skanska SK, a.s. SK 

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 

zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. HOCHTIEF CZ a.s. CZ 

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 

zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. STRABAG s.r.o. SK 

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 

zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. SK 

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 
zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. Doprastav, a.s. SK 

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 

Sielnica - úprava križovatky v zmysle 
zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha. CESTY NITRA, a.s. SK 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd v okrese Bytča OHL Pozemné stavby a.s. 

SK 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd v okrese Bytča ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o., 

SK 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd v okrese Bytča Chemkostav, a.s. 

SK 
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Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd v okrese Bytča M - SILNICE a.s., CZ 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 
čistenie odpadových vôd v okrese Bytča FERRMONT, spol. s.r.o., 

SK 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 
čistenie odpadových vôd v okrese Bytča EUROVIA SK, a.s., 

SK 

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh PORR s.r.o. 
SK 

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh EUROVIA SK, a.s 
SK 

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh M – SILNICE a.s CZ 

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec SGS Czech Republic, s.r.o. CZ  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava 
križovatky SGS Czech Republic, s.r.o. CZ  

Stavebný dozor na stavbe ŽSR, Modernizácia 

trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 

km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá 
/mimo/ - Žilina /mimo/) SGS Czech Republic, s.r.o. CZ  

Činnosť stavebného dozoru pre projekt: ČOV 

Sever (EVO). 

Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s. CZ  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a 

čistenie odpadových vôd regiónu Stredné 

Kysuce - stavebný dozor 

Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s. CZ  

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre 

projekt Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava 

križovatky 

Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s. CZ  

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii 

Modra – stavebný dozor 

Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s. CZ  

Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej 
kliniky FN Nitra VW WACHAL a.s. CZ  

Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej 

kliniky FN Nitra  VHS-PS, a.s. SK  
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Inovácia a modernizácia plavebných komôr 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 

dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

STRABAG Pozemní a inženýrské 

stavitelství s.r.o. CZ  

Športová hala Bytča HUPRO SYSTEMS SE SK  

Športová hala Bytča INOVA, s.r.o. SK  

 


