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Časť 1 

DEFINÍCIE 

Pokiaľ nie je špecifikované inak, alebo si to inak nevyžaduje kontext, nižšie uvedené termíny a 

výrazy majú v tejto Prílohe č. 11 takýto význam: 

„Celková dĺžka uzávierky” znamená pre každé Časové obdobie t celkovú dĺžku akejkoľvek 

Uzávierky alebo Uzávierok pre príslušnú Samostatnú časť pod-úseku meranú v metroch od 

bodu prvého obmedzenia šírky Projektovej cestnej komunikácie alebo prístupu na Projektovú 

cestnú komunikáciu po bod, v ktorom príslušné obmedzenie skončí. 

„Jadrová inflácia” znamená jadrová inflácia k základu priemer roka 2005 = 100, zverejnená 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

„Index cien stavebných materiálov” znamená Indexy cien stavebných prác, materiálov a 

výrobkov spotrebovaných v stavebníctve, ukazovateľ: Indexy cien stavebných materiálov, 

k základu priemer roka 2005 = 100, zverejnený Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

„Index reálnych miezd” znamená Indexy reálnych miezd podľa ekonomických činností 

(OKEČ), OKEČ: Hospodárstvo SR úhrnom, k základu priemer roka 2005 = 100, zverejnený 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

„Časový faktor” znamená faktor aplikovateľný na každé Časové obdobie v rámci týždňa na 

každú Samostatnú časť pod-úseku, tak ako je špecifikované v Tabuľke 1 tejto Prílohy č. 11. 

„Časové obdobie” znamená každé hodinové obdobie každého dňa Koncesnej lehoty, 

začínajúce každú xx:00:00 hod. a končiace každú xx:59:59 hod. 

„Dostupnosť” znamená v kontexte Pruhu, časti Pruhu, núdzového pruhu alebo časti 

núdzového pruhu na Samostatnej časti pod-úseku, že príslušný Pruh alebo núdzový pruh je 

plne k dispozícii na používanie podľa definície Výkonnostného štandardu VN1 v odseku 1.1 

Časti A v Časti 3 Prílohy č. 7 tejto Zmluvy (okrem odkazu na odsek 1.2), a spĺňa Kritériá stavu 

Projektovej cestnej komunikácie (pokiaľ nenastal prípad, že Pruh alebo núdzový pruh nie je 

k dispozícii kvôli Oslobodenej udalosti nedostupnosti). 

„Druhé polročné obdobie” znamená obdobie od júla do decembra (vrátane) príslušného 

Zmluvného roku. 

„Faktor dĺžky” znamená príslušný faktor zo stĺpca označeného Stĺpec A v Tabuľke 4, keď sú 

splnené nasledovné podmienky (i) Časový faktor pre Časové obdobie t pre príslušnú 

Samostatnú časť pod-úseku je päť (5) a (ii) Celková dĺžka Uzávierky pre príslušnú Samostatnú 

časť pod-úseku pre Časové obdobie t je dvestopäťdesiat (250) metrov alebo menej. Vo 

všetkých ostatných prípadoch, je Faktor dĺžky rovný nule. 

„Faktor dopravy” znamená príslušný faktor zo stĺpca označeného Stĺpec B v Tabuľke 4, keď 

sú splnené nasledovné podmienky (i) Časový faktor pre Časové obdobie t pre príslušnú 

Samostatnú časť pod-úseku je päť (5) a (ii) Priemerná intenzita dopravy pre príslušnú 

Samostatnú časť pod-úseku pre Časové obdobie t je deväťsto (900) alebo menej. Vo všetkých 

ostatných prípadoch, je Faktor dopravy rovný nule. 
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„Faktor dostupnosti” znamená príslušný faktor z Tabuľky 4 tejto Prílohy č. 11. Ak počas 

jedného Časového obdobia platia pre Samostatnú časť pod-úseku rôzne Faktory dostupnosti, 

použije sa najnižší Faktor dostupnosti. V prípade, ak Tabuľka 4 neobsahuje príslušný faktor, 

Verejný obstarávateľ a Koncesionár sa dohodnú na primeranom faktore, ktorý sa vloží do 

aktualizovanej verzie Tabuľky 4. 

„Faktor fázovania” pre Úsek pre Časové obdobie znamená: 

 0 ak nebolo vydané Povolenie na predčasné užívanie pre príslušný Úsek, pred 

príslušným Časovým obdobím; 

 0,8 ak bolo vydané Povolenie na predčasné užívanie pre príslušný Úsek, pred 

príslušným Časovým obdobím a  Povolenie na predčasné užívanie nebolo vydané 

pre aspoň jeden ďalší Úsek pred príslušným Časovým obdobím; 

 0,95 ak boli vydané Povolenia na predčasné užívanie pre všetky Úseky a boli vydané 

všetky potrebné povolenia pre Odpočívadlá, pred príslušným Časovým obdobím a 

všetky Kolaudačné rozhodnutia pre Príslušné úseky Projektovej cestnej komunikácie 

neboli vydané pred príslušným Časovým obdobím;  

 1,0 ak boli vydané všetky Kolaudačné rozhodnutia pre Príslušné úseky Projektovej 

cestnej komunikácie a pre Vyvolané úpravy a boli vydané všetky potrebné povolenia 

pre Odpočívadlá, pred príslušným Časovým obdobím. 

 „Intenzita dopravy” znamená celkový počet automobilov za hodinu pre každé Časové 

obdobie pre každú Samostatnú časť pod-úseku (okrem počtu automobilov presmerovaných z 

opačného pruhu do príslušnej Samostatnej časti pod-úseku) meraný a zaznamenávaný podľa 

bodu 8.3 Prílohy č. 1 Časti 1 Prílohy č. 6 tejto Zmluvy. V prípade, ak je k dispozícií viac 

údajov o Intenzite dopravy pre rovnaké Časové obdobie pre ktorúkoľvek Samostatnú časť pod-

úseku, potom sa pre účely výpočtu jednotnej hodnoty Intenzity dopravy použije aritmetický 

priemer hodnôt Intenzity dopravy v týchto Časových obdobiach a pre tieto Samostatné časti 

pod-úsekov. 

„K-faktor” znamená 10%. 

„Kritériá stavu Projektovej cestnej komunikácie” sú štandardy, ktoré musí spĺňať každý 

Úsek po vydaní právoplatného Povolenia na predčasné užívanie. Tieto štandardy sú uvedené 

v rámci Výkonnostných noriem v Časti 3 Prílohy č. 7 tejto Zmluvy. 

„Návalový faktor” znamená ktorýkoľvek vyšší faktor z Faktoru dĺžky a Faktoru dopravy. 

„Návalové obdobie “ znamená dátum uvedený v Tabuľke 2 a v odseku 4 Časti 3 tejto Prílohy 

č. 11. 

„Nehody s následkom na zdraví účastníkov“ znamená nehody, pri ktorých účastníci nehody 

utrpeli akékoľvek zo zranení uvedených nižšie, podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o 

cestnej premávke: 

 smrteľné zranenie: ak bola počas nehody usmrtená osoba, alebo osoba zomrela na 

následky dopravnej nehody do dvadsaťštyri (24) hodín po dopravnej nehode; 
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 ťažké zranenie: ak osoba pri dopravnej nehode utrpela ťažkú ujmu na zdraví podľa 

zákona č. 300/2005 (Trestný zákon);  

 ľahké zranenie: ak osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ujmu na zdraví, 

nedosahujúcu stupeň ťažkej ujmy na zdraví, okrem prípadov jednorazového 

ošetrenia, ktoré si nevyžaduje odborné ošetrenie alebo práceneschopnosť. 

„Oslobodená udalosť nedostupnosti” znamená, že všetky alebo časť Samostatnej časti pod-

úseku nie je užívateľom k dispozícii z dôvodu niektorej z týchto udalostí: 

(a) Kompenzačná udalosť; 

(b) PZ SR, alebo iný príslušný orgán štátnej správy nariadil Uzávierku, ktorá trvá 

od času nariadenia Uzávierky PZ SR alebo iným príslušným orgánom štátnej 

správy do tridsiatich (30) minút nasledujúcich po vrátení kontroly nad 

Projektovou cestnou komunikáciou Koncesionárovi, pokiaľ Uzávierka nebola 

priamym následkom činnosti alebo nečinnosti Koncesionára a pokiaľ 

Koncesionár podnikol potrebné opatrenia na zníženie následkov tejto 

Uzávierky; 

(c) Uzávierka spôsobená nehodou alebo incidentom, ktoré trvajú menej ako 

šesťdesiat (60) minút, pokiaľ takáto nehoda alebo incident neboli priamym 

následkom činnosti alebo nečinnosti Koncesionára a pokiaľ Koncesionár 

podnikol potrebné opatrenia na zníženie následkov tejto Uzávierky; 

(d) Uzávierka spôsobená činnosťou osôb vykonávajúcich svoje práva, vyplývajúce 

z Právnych predpisov alebo zmluvy, umiestniť a/alebo pristupovať ku káblom, 

potrubiam alebo iným zariadeniam na alebo pod povrchom Projektovej cestnej 

komunikácie, pokiaľ Uzávierka nebola priamym následkom činnosti alebo 

nečinnosti Koncesionára a pokiaľ Koncesionár podnikol potrebné opatrenia na 

zníženie následkov tejto Uzávierky. 

 

„Platba za dostupnosť” znamená ročnú platbu v Euro Koncesionárovi od Verejného 

obstarávateľa, podmienenú Dostupnosťou Projektovej cestnej komunikácie a vypočítanú v 

súlade so vzorcom na výpočet Platieb za dostupnosť, ktorý je uvedený v Časti 3 tejto Prílohy č. 

11.  

„Platby za dosiahnutie určenej úrovne bezpečnosti” znamená platbu v Euro vypočítanú v 

súlade s Časťou 5 tejto Prílohy č. 11. 

„Protokol optimalizácie Finančného modelu“ má význam uvedený v bode 5.4.4 Časti A.1 

týchto Súťažných podkladov. 

„Prvé polročné obdobie” znamená obdobie od januára do júna (vrátane) príslušného 

Zmluvného roku. 

„Pod-úsekový faktor” znamená faktor aplikovateľný na každú Samostatnú časť pod-úseku 

špecifikovanú v Tabuľke 3 tejto Prílohy č. 11. 

„Pokutové body“ znamená body pridelené Koncesionárovi v súlade s ustanoveniami Časti 4 

Prílohy č. 7 tejto Zmluvy. 
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„Porovnávacia úroveň nehodovosti“ znamená sedemdesiatpäť (75) Nehôd s následkom na 

zdraví účastníkov za rok na Projektovej cestnej komunikácii. 

„Priemerná intenzita dopravy” znamená aritmetický priemer Intenzity dopravy za 

predchádzajúce štyri (4) Časové obdobia najbližšie Časovému obdobiu, pre ktoré sa robí 

výpočet a ktoré spĺňajú nasledovné podmienky: 

 sú za rovnakú hodinu rovnakého dňa a rovnakú Samostatnú časť pod-úseku ako 

Časové obdobie výpočtu; 

 majú Faktor dostupnosti väčší alebo rovný 0.9;  

 nepodliehajú riadeniu presmerovanej premávky z opačného smeru; a 

 nie sú staršie ako osem (8) týždňov predchádzajúcich Časovému obdobiu výpočtu. 

Pokiaľ je k dispozícií menej Časových období ako štyri (4), spĺňajúcich uvedené podmienky, 

potom bude pre účely výpočtu Návalového faktoru stanovená Priemerná intenzita dopravy 

predpokladom, na hodnotu väčšiu ako deväťsto (900). 

Ak príslušná Samostatná časť pod-úseku zahŕňa dopravu, ktorá podlieha riadeniu 

presmerovanej premávky z opačného smeru, potom Priemerná intenzita dopravy bude 

vypočítaná pre príslušnú Samostatnú časť pod-úseku a Samostatnú časť pod-úseku, ktorá bola 

presmerovaná z opačného smeru. Priemerná intenzita dopravy bude predstavovať väčšie 

z týchto dvoch čísiel. 

„Pruh” znamená pruh Samostatnej časti pod-úseku, ktorého šírka je rovná alebo väčšia ako 

3.2 metre. 

„Samostatná časť pod-úseku” znamená časť Projektovej cestnej komunikácie definovanú v 

Tabuľke 3 tejto Prílohy č. 11. 

„Skutočný počet nehôd ” znamená počet Nehôd s následkom na zdraví účastníkov počas 

Zmluvného roka na Projektovej cestnej komunikácii. 

„Úprava platby v závislosti na kvalite plnenia” znamená platbu v Euro vypočítanú v súlade 

s Časťou 4 tejto Prílohy č. 11. 

„Úmyselná uzávierka” znamená akúkoľvek udalosť, ktorá spôsobí, že akákoľvek časť 

Projektovej cestnej komunikácie nebude Dostupná, pokiaľ táto udalosť nebude Oslobodenou 

udalosťou nedostupnosti, Kompenzačnou udalosťou alebo Udalosťou vyššej moci. 

„Uzávierka” znamená Faktor dostupnosti menší ako 1.0 pre akúkoľvek časť Projektovej 

cestnej komunikácie. 

„Výsledok dostupnosti“ sa vypočíta v súlade s ustanoveniami odseku 2 Časti 3 tejto Prílohy č. 

11. 

„Základná Platba za dosiahnutie určenej úrovne bezpečnosti“ znamená 200 000,- € 

(slovom dvesto tisíc Euro). 
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„Základná ročná Platba za dostupnosť” znamená 127.400.000 EUR (jedenstodvadsaťsedem 

miliónov štyristo  tisíc eur), pričom bude upravená zmluvnými stranami ku Dňu účinnosti vo 

forme zápisnice, ktorú podpíšu obe zmluvné strany a ktorá bude tvoriť súčasť tejto Zmluvy a 

zohľadňovať akékoľvek potrebné úpravy vyplývajúce zo zmien základnej úrokovej sadzby 

stanovenej v Konečnej ponuke vypočítanej  v súlade s Protokolom optimalizácie finančného 

modelu. 

„Základ pre Úpravu platby v závislosti na kvalite plnenia” znamená 5 000,- € (slovom päť 

tisíc Euro). 

„Záverečné memorandum” znamená záverečné memorandum dohodnuté medzi zmluvnými 

stranami pred Dňom účinnosti zmluvy, ktorého prvý návrh bol predložený v Konečnej ponuke. 

 

 

Časť 2 

JEDNOTKOVÁ PLATBA 

1. Jednotková platba 

 

Jednotková platba, ktorú bude vyplácať Verejný obstarávateľ Koncesionárovi za každý 

Zmluvný rok n bude určená nasledovným vzorcom: 

 





M

1m

mn MUC  UC  

 

kde: 

UCn = Jednotková platba v Zmluvnom roku n; 

MUCm = Mesačná Jednotková platba za každý Mesiac m v Zmluvnom roku n definovaná v 

odseku 2 tejto Časti 2 Prílohy č. 11; 

M  = počet Mesiacov v Zmluvnom roku n. 

2. Mesačná jednotková platba 

Od januára do mája (vrátane) a od júla do novembra (vrátane) 

Mesačná jednotková platba za každý Mesiac v období január až máj (vrátane) a v období júl až 

november (vrátane) v Zmluvnom roku n bude určovaná nasledovným vzorcom: 

 

mmm PA - MAVP  MUC   

kde: 

MAVPm = Mesačná Platba za dostupnosť za Mesiac m (vypočítaná v súlade s Časťou 3 tejto  

Prílohy č. 11) ; 
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PAm  = Úprava platby v závislosti na kvalite plnenia za Mesiac m (vypočítaná v súlade s 

Časťou 4  tejto  Prílohy č. 11) ; 

Pokiaľ Mesačná Jednotková platba vypočítaná podľa vyššie uvedeného vzorca predstavuje 

záporné číslo, potom bude jej hodnota pre účely tohto výpočtu považovaná za nulu. 

Jún 

Mesačná platba za Mesiac jún v Zmluvnom roku n bude určovaná nasledovným vzorcom: 

 

1mmm SAVP  PA - MAVP  MUC   

 

kde: 

 

SAVP1 = polročná Platba za dostupnosť za Prvé polročné obdobie Zmluvného roka n 

(vypočítaná v súlade s  Časťou 3 tejto Prílohy č. 11). 

Pokiaľ Mesačná Jednotková platba vypočítaná podľa vyššie uvedeného vzorca predstavuje 

záporné číslo, potom bude jej hodnota pre účely tohto výpočtu považovaná za nulu. 

December 

Mesačná platba za Mesiac december v Zmluvnom roku n bude určovaná nasledovným 

vzorcom: 

 

n2mmm SRP  SAVP  PA - MAVP  MUC   

 

 

kde: 

 

SAVP2 = polročná Platba za dostupnosť za Druhé polročné obdobie Zmluvného roka n 

(vypočítaná v súlade s Časťou 3 tejto Prílohy č. 11) ; 

SRPn = Platby za dosiahnutie určenej úrovne bezpečnosti za Zmluvný rok n (vypočítané v 

súlade s  Časťou 5 tejto Prílohy č. 11). 

Pokiaľ Mesačná Jednotková platba vypočítaná podľa vyššie uvedeného vzorca 

predstavuje záporné číslo, potom bude jej hodnota pre účely tohto výpočtu považovaná 

za nulu.
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Časť 3 

PLATBY ZA DOSTUPNOSŤ 

 

1. Mesačné a polročné Platby za dostupnosť 

Mesačná Platba za dostupnosť pre každý Mesiac m Zmluvného roka n bude určená 

nasledovným vzorcom: 

monm ARAVPkI =  MAVP   

Polročná Platba za dostupnosť za každé polročné obdobie h Zmluvného roka n bude určená 

nasledovným vzorcom: 





M

1m

moh ARAVPk)(1=  SAVP  

 

 

 

kde: 

 

AVPo = Základná ročná Platba za dostupnosť; 

In        = index pre Zmluvný rok n definovaný v Časti 6 tejto Prílohy č. 11; 

k = podiel AVPo ktorý bude indexovaný; 

M = počet Mesiacov v každom polročnom období h; 

m = každý Mesiac v polročnom období h; 

ARm = Výsledok dostupnosti je stanovený v súlade s odsekom 2 Časti 3 tejto Prílohy č. 11. 
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2. Výsledok dostupnosti 

Výsledok dostupnosti pre Projektovú cestnú komunikáciu pre Mesiac m bude určovaný 

nasledovným vzorcom:  

 

 
Dni

Dni
  SAP SFaktor AR

S

1s n

m

smsm 










  

kde: 

 

 

SFaktors = Pod-úsekový faktor platný pre Samostatnú časť pod-úseku s a definovaný v súlade s 

Tabuľkou 3; 

 

SAPsm = Pod-úsekové percento Dostupnosti pre Samostatnú časť pod-úseku s pre Mesiac m; 

s  = každá Samostatná časť pod-úseku Projektovej cestnej komunikácie; 

S = počet Samostatných častí pod-úsekov Projektovej cestnej komunikácie; 

Dnim  = počet dní v Mesiaci m, okrem dní predchádzajúcich dňu udelenia Povolenia na 

predčasné užívanie pre príslušný Úsek a okrem dní nasledujúcich po Dni ukončenia; 

Dnin    = počet dní v Zmluvnom roku n. 

 

Pod-úsekové percento Dostupnosti pre Samostatnú časť pod-úseku s pre Mesiac m bude 

určované nasledovným vzorcom: 

    












T

1t

t

T

1t

tttttt

sm

TFaktor

PFaktor C  CFaktor  AFaktor  1  AFaktor TFaktor 

 SAP  

kde: 

 

TFaktort = Časový faktor pre Časové obdobie t a príslušnú Samostatnú časť pod-úseku 

definovaný v súlade  s Tabuľkou 1 tejto Prílohy č.11; 

 

AFaktort  = Faktor dostupnosti pre Časové obdobie t a príslušnú Samostatnú časť pod-úseku 

definovaný  v súlade s Tabuľkou 4 tejto Prílohy č.11; 

CFaktort = Návalový faktor pre Časové obdobie t a príslušnú Samostatnú časť pod-úseku 

definovaný v súlade s touto Prílohou č.11; 

 

Ct            = 10 ak: 
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i) na ktorejkoľvek príslušnej Samostatnej časti pod-úseku v Časovom období t nie 

je otvorený žiaden Pruh z dôvodu Úmyselnej uzávierky zo strany Koncesionára 

a doprava nie je presmerovaná do protismernej komunikácie; alebo 

ii) ak ktorákoľvek časť Samostatnej časti pod-úseku nie je Dostupná v Časovom 

období t z dôvodu Úmyselnej uzávierky Koncesionárom počas Návalového obdobia; 

= 0 vo všetkých ostatných prípadoch; 

PFaktort   = Faktor fázovania pre Časové obdobie t; 

t  = každé Časové obdobie;  

T = počet Časových období v každom  Mesiaci m. 
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Tabuľka 1: Časový faktor podľa Časového obdobia a Samostatnej časti pod-úseku  

 

Táto tabuľka sa uplatní pre každú Samostatnú časť pod-úseku v súlade s Tabuľkou 3 tejto 

Prílohy č.11. 

 

  Smer východ Smer západ 
 
 

Časové obdobie pon Ut str štv pia sob ned pon ut str štv pia sob ned 

00:00 - 00:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

01:00 - 01:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

02:00 - 02:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

03:00 - 03:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

04:00 - 04:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

05:00 - 05:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

06:00 - 06:59:59 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1 

07:00 - 07:59:59 15 15 15 15 15 1 1 15 15 15 15 15 1 1 

08:00 - 08:59:59 15 15 15 15 15 5 5 15 15 15 15 15 5 5 

09:00 - 09:59:59 15 5 5 5 5 15 5 15 5 5 5 5 15 5 

10:00 - 10:59:59 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 15 5 

11:00 - 11:59:59 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 15 5 

12:00 - 12:59:59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

13:00 - 13:59:59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14:00 - 14:59:59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

15:00 - 15:59:59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

16:00 - 16:59:59 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 5 15 

17:00 - 17:59:59 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 5 15 

18:00 - 18:59:59 5 5 5 5 15 5 15 5 5 5 5 15 5 15 

19:00 - 19:59:59 1 1 1 1 15 1 15 1 1 1 1 15 1 15 

20:00 - 20:59:59 1 1 1 1 15 1 5 1 1 1 1 15 1 5 

21:00 - 21:59:59 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

22:00 - 22:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23:00 - 23:59:59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tabuľka 2: Návalové obdobia 

 

Príklad údajov pre rok 2008 je uvedený v tabuľke nižšie 

 

Čas Dátum/udalosť 

Od 14:00 do 20:59:59  01/01/2008 Nový rok 

Od 16:00 do 21:59:59  20/03/2008 Štvrtok pred Veľkým piatkom 

Od 14:00 do 20:59:59  24/03/2008 Veľkonočný pondelok 

Od 16:00 do 21:59:59  30/04/2008 Deň pred Sviatkom  práce 

Od 14:00 do 20:59:59  11/05/2008 Posledný deň predĺženého víkendu 

spojeného s Dňom víťazstva nad fašizmom  

Od 14:00 do 20:59:59  15/09/2008 Sedembolestná Panna Mária 

Od 16:00 do 21:59:59  31/10/2008 Deň pred Sviatkom všetkých 

svätých 

Od 14:00 do 20:59:59  24/12/2008 Štedrý deň 

Od 14:00 do 20:59:59  28/12/2008 Posledný deň obdobia vianočných 

sviatkov  

Od 16:00 do 21:59:59  31/12/2008 Silvester 
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Tabuľka 3: Pod-úsekový faktor podľa Samostatných častí pod-úsekov  

 

 

Číslo Úseku Úsek 

 Smer východ 

 

Smer západ 

Samostatná 

časť pod -

úseku  

pod-úsekový 

faktor 

Samostatná 

časť pod -

úseku  

pod-úsekový 

faktor 

1 Nitra - Selenec  1E 0.1110  1W 0.1110 

2 Selenec - Beladice  2E 0.1670  2W 0.1670 

3 
Beladice – Tekovské 

Nemce 
 

3E 0.1261  3W 0.1261 

4 
Banská Bystrica 
severný obchvat 

 
4E 0.0959  4W 0.0959 

    0.5000   0.5000 
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Tabuľka 4: Faktor dostupnosti podľa Samostatných častí pod-úsekov 

 

 

 

 Dostupnosť Pruhov 
Faktor 

dostupnosti 
  

Druhý  
jazdný 
Pruh 

Prvý 
jazdný 
Pruh 

Núdzový 
pruh 

 
Stĺpec 

A 
Stĺpec 

B 

          

A1 Všetky Pruhy a núdzový pruh sú Dostupné 1.00  ▲ ▲   0.25 0.75 

A2 Núdzový pruh nie je Dostupný 0.90  ▲ ▲ X  0.25 0.75 

A3 Núdzový pruh a prvý Pruh nie sú Dostupné 0.60  ▲ X X  0.00 0.00 

A4 Núdzový pruh a druhý Pruh nie sú Dostupné 0.40  X ▲ X  0.00 0.00 

A5 Druhý Pruh nie je Dostupný 0.65  X ▲   0.25 0.75 

A6 Prvý Pruh nie je Dostupný 0.65  ▲ X   0.00 0.00 

A7 Prvý Pruh a Druhý Pruh nie sú Dostupné 0.00  X X   0.00 0.00 

A8 

 

 

Žiadny z Pruhov ani núdzový pruh nie sú 
Dostupné  

0.00  X X X  0.00 0.00 

          

C1 
Prvý Pruh v prevádzke / plus protismerná 
premávka v druhom Pruhu 

0.89  ▼ ▲   0.25 0.75 

C2 
Núdzový pruh nie je Dostupný / plus 
protismerná premávka v druhom Pruhu 

0.70  ▼ ▲ X  0.00 0.00 
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3. Úpravy Časového faktora 

Verejný obstarávateľ môže navrhnúť upravenú verziu Tabuľky 1, pre každú Samostatnú časť 

pod-úseku, ktorá vstúpi do platnosti každý Zmluvný rok, dňa 1. januára. 

Takto upravené Časové faktory budú spĺňať nasledovné obmedzenia: 

 aritmetický priemer Časových faktorov v Zmluvnom roku pre každú Samostatnú 

časť pod-úseku, nebude vyšší ako aritmetický priemer Časových faktorov v 

predchádzajúcej verzii Tabuľky 1; 

 Časové faktory budú stanovené primerane vzhľadom na vývoj dopravy alebo iné 

požiadavky Verejného obstarávateľa; a 

 úpravy v Tabuľke 1 poskytne Verejný obstarávateľ Koncesionárovi najmenej 

deväťdesiat (90) dní pred každým upravovaným dátumom. 

 

4. Úpravy Návalových období 

Verejný obstarávateľ môže navrhnúť upravenú verziu Tabuľky 2, ktorá vstúpi do platnosti  

každý Zmluvný rok, dňa 1. januára. 

Takto upravené Návalové obdobia budú spĺňať nasledovné obmedzenia: 

 Návalové obdobia budú zahŕňať šesť (6) hodín počas najsilnejšej premávky 

ktorýkoľvek deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja alebo inej významnej 

udalosti a sedem (7) hodín počas najsilnejšej premávky v posledný deň pracovného 

pokoja alebo inej významnej udalosti; 

 v každom Zmluvnom roku sa bude v rámci Návalových období uplatňovať najviac 

dvestoštyridsať (240) hodín; 

 Návalové obdobia sa budú týkať období sviatkov alebo iných významných 

udalostí; a 

 úpravy v Tabuľke 2 poskytne Verejný obstarávateľ Koncesionárovi najmenej 

deväťdesiat (90) dní pred každým upravovaným dátumom. 

 

5. Úpravy Pod-úsekového faktora 

Verejný obstarávateľ môže navrhnúť upravenú verziu Tabuľky 3, ktorá vstúpi do platnosti 

každý Zmluvný rok, dňa 1. januára. 

Takto upravené Pod-úsekové faktory budú spĺňať nasledovné obmedzenia: 

 Pod-úsekové faktory budú stanovené primerane vzhľadom na vývoj dopravy alebo 

iné požiadavky Verejného obstarávateľa; 
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 úpravy v Tabuľke 3 poskytne Verejný obstarávateľ Koncesionárovi najmenej 

deväťdesiat (90) dní pred každým upravovaným dátumom; a 

 súčet Pod-úsekových faktorov pre Projektovú cestnú komunikáciu, nebude vyšší 

ako súčet Pod-úsekových faktorov v predchádzajúcej verzii Tabuľky 3. 



 

17 

 

Časť 4 

ÚPRAVA PLATBY V ZÁVISLOSTI NA KVALITE PLNENIA 

Úprava platby v závislosti na kvalite plnenia pre každý Mesiac m v Zmluvnom roku n sa bude 

určovať podľa nasledovného vzorca: 

mnom PP  I  PA  PA   

kde: 

PAo  = Základ pre Úpravu platby v závislosti na kvalite plnenia; 

In  = index pre Zmluvný rok n definovaný v Časti 6 tejto Prílohy č. 11. 

PPm = počet Pokutových bodov, ktoré Koncesionár získa v Mesiaci m Zmluvného roka n, 

okrem Pokutových bodov získaných v súlade s VN1 Cieľ A v  Časti 4, Prílohy č. 7 tejto 

Zmluvy. 
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Časť 5 

PLATBY ZA DOSIAHNUTIE URČENEJ ÚROVNE BEZPEČNOSTI 

Platba za dosiahnutie určenej úrovne bezpečnosti v Zmluvnom roku n bude určovaná podľa 

nasledovného vzorca: 

 

nnon I  SP  SRP  SRP   

 

kde: 

SRPo = Základná Platba za dosiahnutie určenej úrovne bezpečnosti; 

SPn = 10 ak je (BAL - ANAn ) väčšie alebo rovné 10; 

 = mínus 10 ak je (BAL - ANAn ) menšie alebo rovné mínus 10; 

 = (BAL - ANAn ) vo všetkých ostatných prípadoch; 

In = index pre Zmluvný rok n definovaný v Časti 6 tejto Prílohy č. 11; 

BAL = Porovnávacia úroveň nehodovosti; 

ANAn = Skutočný počet nehôd v Zmluvnom roku n. 

[Aby sa zabránilo pochybnostiam, Platby za dosiahnutie určenej úrovne bezpečnosti sa 

uplatnia až po vydaní Povolenia na predčasné užívanie pre všetky Úseky Projektovej cestnej 

komunikácie.] 

 



 

19 

Časť 6 

INDEXÁCIA 

Index pre Zmluvný rok n sa bude určovať podľa nasledovného vzorca: 

 

o

n

o

n

o

n

n
RWI

RWI
%25

CMPI

CMPI
%25

CI

CI
 %50 I   

kde: 

CIn = znamená index Jadrovej inflácie pre mesiac október v roku predchádzajúcemu 

Zmluvnému roku n; 

CIo = znamená index Jadrovej inflácie pre október 2007; 

CMPIn = znamená Index cien stavebných materiálov pre mesiac október v roku 

predchádzajúcemu Zmluvnému roku n; 

CMPIo = znamená Index cien stavebných materiálov pre október 2007; 

RWIn = znamená Index reálnych miezd pre mesiac október v roku predchádzajúcemu 

Zmluvnému roku n; 

RWIo = znamená Index  reálnych miezd pre október 2007. 

V prípade, ak Štatistický úrad Slovenskej republiky pred začiatkom Zmluvného roka n 

nezverejní príslušný mesačný údaj pre mesiac október pre niektorý z indexov a Štatistický úrad 

Slovenskej republiky zverejní pre ten istý ukazovateľ štvrťročný údaj, použije sa pre účely 

výpočtu indexu pre Zmluvný rok n, štvrťročný údaj pre tretí štvrťrok (júl až september) pred 

začiatkom Zmluvného roka n. 

V prípade, ak Štatistický úrad Slovenskej republiky nezverejní pre príslušný index hodnotu 

tohto indexu k základu priemer roka 2005 = 100, bude hodnota indexu k základu priemer roka 

2005 = 100 vypočítaná  na základe medziročnej zmeny príslušného indexu, podľa 

nasledovných vzorcov: 

 
)1()1()1(100 BI 20072006n nxBIxBIxBI    

kde: 

BIn = znamená hodnota príslušného indexu pre mesiac október  v roku predchádzajúcemu 

Zmluvnému roku n, zaokrúhlená na najbližšie štyri (4) desatinné miesta smerom nadol; 

xBI2006 = znamená zmena príslušného indexu k októbru 2006 v percentuálnom vyjadrení v 

porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, zaokrúhlená na najbližšie štyri (4) 

desatinné miesta smerom nadol, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare; 
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xBI2007 = znamená zmena príslušného indexu k októbru 2007 v percentuálnom vyjadrení 

v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, zaokrúhlená na najbližšie štyri (4) 

desatinné miesta smerom nadol, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare; 

xBIn = znamená zmena príslušného indexu k októbru roka n v percentuálnom vyjadrení 

v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, zaokrúhlená na najbližšie štyri (4) 

desatinné miesta smerom nadol, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare; 

 

 

)1()1(100 BI 20072006o xBIxBI   

kde: 

BIo = znamená hodnota príslušného indexu pre október 2007, zaokrúhlená na najbližšie 

štyri (4) desatinné miesta smerom nadol; 

xBI2006 = znamená zmena príslušného indexu k októbru 2006 v percentuálnom vyjadrení v 

porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, zaokrúhlená na najbližšie štyri (4) 

desatinné miesta smerom nadol, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare; 

xBI2007 = znamená zmena príslušného indexu k októbru 2007 v percentuálnom vyjadrení 

v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, zaokrúhlená na najbližšie štyri (4) 

desatinné miesta smerom nadol, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare. 

 

Úpravy indexačného vzorca uvedeného v tejto Časti 6. Platobného mechanizmu 

Verejný obstarávateľ alebo Koncesionár môžu navrhnúť upravenú verziu indexačného vzorca 

uvedeného vyššie, zmenou váh jednotlivých indexov vo vzorci. 

Prvá takáto úprava môže byť navrhnutá najskôr tri (3) roky po vydaní prvého Povolenia na 

predčasné užívanie a následne  každých desať (10) rokov. Úprava vstúpi do platnosti dňa 1. 

januára príslušného Zmluvného roka, nasledujúcom po roku, v ktorom sa Verejný obstarávateľ 

a Koncesionár dohodnú na úprave indexačného vzorca. 

Takto upravený vzorec bude spĺňať nasledovné obmedzenia: 

 váha každého indexu bude odzrkadľovať aktuálnu štruktúru nákladov (okrem 

nákladov na financovanie) Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby; 

 indexy vo vzorci môžu byť zamenené za iné s rovnakou pôsobnosťou v prípade, ak 

pôvodný index nebude viac zverejňovaný alebo preukázateľne nebude 

reprezentatívnym pre príslušnú kategóriu nákladov; a 

 návrh na úpravu indexačného vzorca poskytne Verejný obstarávateľ alebo 

Koncesionár druhej strane najmenej deväťdesiat (90) dní pred každým 

upravovaným dátumom. 
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Pre účely stanovenia svojej štruktúry nákladov, Koncesionár pripraví všetku príslušnú účtovnú 

dokumentáciu požadovanú Verejným obstarávateľom, overenú audítorom Koncesionára alebo 

Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby, podľa požiadaviek Verejného obstarávateľa. 

V prípade, ak Koncesionár neposkytne príslušnú dokumentáciu Verejnému obstarávateľovi do 

tridsiatich (30) dní od jej vyžiadania, bude mu podľa Časti 4 Prílohy č.7, udelený 1 Pokutový 

bod za deň. 

Indexačný vzorec podľa tejto Časti 6 Platobného mechanizmu bude platiť až do doby, keď sa 

Verejný obstarávateľ a Koncesionár dohodnú na upravenom vzorci. 


