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Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a þistenie odpadových vôd v okrese Bytþa
: zaslanie Zápisu z obhliadky zo dĖa 01. 06. 2012
: zaslanie 2. VYSVETLENIA
: zaslanie situácie ýOV
------------------------------------------------------------------------------

V prílohe Vám zasielame:
Ļ Zápis z uskutoþnenej obhliadky miesta projektu, ktorá sa uskutoþnila dĖa 01. 06. 2012
so stretnutím úþastníkov v areáli ýOV Bytþa v súlade s bodom 17. súĢažných podkladov.
Ļ 2. VYSVETLENIE - otázky záujemcov a odpovede verejného obstarávateĐa na žiadosti
o vysvetlenie súĢažných podkladov v zmysle bodu l6. súĢažných podkladov.
Ļ Situáciu ýOV (2 listy A3)
S pozdravom

Ing. Miroslav Kundrík
generálny riaditeĐ
Prílohy: Zápis
2. VYSVETLENIE
situácia ýOV
Co: Taranová

2. VYSVETLENIE
otázok záujemcov k nadlimitnej verejnej súĢaži na službu:
"Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a þistenie odpadových vôd v okrese Bytþa“
Verejný obstarávateĐ poskytuje vysvetlenia v zmysle bodu 16. súĢažných podkladov na otázky,
ktoré mu boli doruþené v termíne uvedenom v þlánku 7.2. do 04. 06. 2012 do 13.00. Nižšie uvedené
informácie zohĐadnia uchádzaþi v ponuke. Zmeny resp. doplnenia, ktoré sú uvedené v odpovediach na
otázky záujemcov a dotýkajú sa ustanovení zmluvy o dielo budú zohĐadnené v zmluve o dielo s
úspešným uchádzaþom pred jej podpisom.
Otázka þ. 1
V bode 5.1 súĢažných podkladov (ćalej len „SP“) uvádzate, že sa predpokladá spolufinancovanie zákazky
z prostriedkov EÚ. Akým spôsobom budú hradené faktúry dodávateĐa, pokiaĐ ŽoNFP nebude schválená.
Odpoveć:

V prípade, ak ŽoNFP nebude schválená nenadobudne Zmluva o dielo úþinnosĢ, a teda nedôjde ani
k plneniu diela ani k uhrádzaniu faktúr. (vić bod 12.1 Návrhu Zmluvy o dielo).
V prípade, že bude uzatvorená zmluva o poskytnutí finanþného nenávratného príspevku a spätné
overovanie verejného obstarávania projektovej dokumentácie bude þasovo nároþnejšie ako
vypracovanie súĢažných podkladov a dodávateĐovi vznikne nárok na fakturovanie za vykonané práce
alebo náklady na projektovú dokumentáciu nebudú uznané poskytovateĐom ako oprávnené, bude
vypracovanie súĢažných podkladov resp. ćalších stupĖov financované z prostriedkov verejného
obstarávateĐa – objednávateĐa t.j. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina.
Otázka þ. 2
V bode 22.2 súĢažných podkladov požadujete úradný preklad dokladov, þo je v rozpore s § 19 ods. 3
so zákonom o verejnom obstarávaní. Požadujeme tento bod zosúladiĢ so zákonom.
Odpoveć:
PodĐa zákona sa na preukázanie splnenia podmienok úþasti predkladajú „Doklady“ a „Dokladom“
je podĐa Slovníka slovenského jazyka – preukazná listina, osvedþenie, dokument, þím nieþo
dosvedþujeme, dokladáme. Nedopatrením sme do textu uviedli slovo „úradný“.
Otázka þ. 3
V bode 30.1 súĢažných podkladov požadujete predložiĢ cenovú ponuku v tabuĐke „Cenová ponuka“, ktorú
obdržali uchádzaþi na CD. TabuĐka obsahuje zoznam obcí na kanalizáciu, ýOV a vodovod a do jednotlivých
riadkov majú uchádzaþi doplniĢ ceny. SúĢažné podklady na Práce a Služby však nebudú spracovávané
samostatne pre každú obec a podĐa názoru záujemcu je takáto forma ocenenia súĢažných podkladov
nelogická a neúþelná. Bude postaþujúce ak pre súĢažné podklady pre výber zhotoviteĐa stavebných prác
a výber stavebného dozoru uchádzaþ vyplní iba cenu „Spolu“ v spodnom riadku bez vyplĖovania každého
riadku v tabuĐke?
Odpoveć:
V prípade, že nevie uchádzaþ rozdeliĢ cenu pre spracovanie SúĢažných podkladov pre výber
zhotoviteĐa stavebných prác a SúĢažných podkladov pre výber stavebného dozora bude postaþujúce,
ak uchádzaþ vyplní iba cenu „Spolu“ v spodnom riadku. Avšak pre Realizaþnú projektovú
dokumentáciu a Autorský dozor je potrebné vyplniĢ aj jednotlivé riadky pre jednotlivé objekty.
Otázka þ. 4
Zmluva o dielo v niekoĐkých bodoch obsahuje odkazy na schválenie súĢažných podkladov (alebo jej þastí)
MŽP SR. PokiaĐ ŽoNFP nebude schválená, MŽP SR nebude schvaĐovaĢ súĢažné podklady. V takomto
prípade zhotoviteĐ nebude oprávnený fakturovaĢ za odovzdané þasti zmluvy a zmluva sa môže staĢ
absolútne neplatným právnym úkonom. Požadujeme body 2.1.1 a 2.1.2 zmluvy upraviĢ v zmysle uvedeného.
Odpoveć:
V prípade, ak ŽoNFP nebude schválená nenadobudne Zmluva o dielo úþinnosĢ, a teda nedôjde ani
k plneniu diela ani k uhrádzaniu faktúr. (vić bod 12.1 Návrhu Zmluvy o dielo). Preto nemôže prísĢ k
prípadu,že zhotoviteĐ nebude oprávnený fakturovaĢ za odovzdané þasti zmluvy, teda nie je potrebné
ani meniĢ vyššie uvedené ustanovenia zmluvy o dielo.
Otázka þ. 5

Bod 2.1.3 písm a) zmluvy o dielo obsahuje ustanovenie, podĐa ktorého technologická þasĢ a elektroþasĢ
DRS má byĢ odovzdaná do 3 mesiacov odo dĖa nadobudnutia úþinnosti zmluvy o dielo so zhotoviteĐom
stavby. V prípade nerealizovania projektu z dôvodov na strane objednávateĐa však nebude možné DRS
odovzdaĢ, nakoĐko zhotoviteĐ nebude existovaĢ a tým nebude možné ani fakturovaĢ za vykonané práce.
Požadujeme bod 2.1.3 písm a) upraviĢ zmluvy v zmysle uvedeného tak, aby zhotoviteĐ mohol vystaviĢ
faktúru za riadne vykonané práce.
Odpoveć:
V prípade, ak ŽoNFP nebude schválená nenadobudne Zmluva o dielo úþinnosĢ, a teda nedôjde ani
k plneniu diela ani k uhrádzaniu faktúr. (vić bod 12.1 Návrhu Zmluvy o dielo). Preto nemôže prísĢ k
prípadu,že zhotoviteĐ nebude oprávnený fakturovaĢ za odovzdané þasti zmluvy, teda nie je potrebné
ani meniĢ vyššie uvedené ustanovenia zmluvy o dielo.
Otázka þ. 6
Bod 2.1.3 písm b) zmluvy o dielo obsahuje požiadavku na zapracovanie pripomienok stavebného dozora.
V prípade nerealizovania projektu z dôvodov na strane objednávateĐa však nebude možné do DRS
zapracovaĢ pripomienky SD a tým ani fakturovaĢ za vykonané práce. Požadujeme bod 2.1.3 písm b) upraviĢ
zmluvy v zmysle uvedeného tak, aby zhotoviteĐ mohol vystaviĢ faktúru za riadne vykonané práce.
Odpoveć:
V prípade, ak ŽoNFP nebude schválená nenadobudne Zmluva o dielo úþinnosĢ, a teda nedôjde ani
k plneniu diela ani k uhrádzaniu faktúr. (vić bod 12.1 Návrhu Zmluvy o dielo). Preto nemôže prísĢ k
prípadu,že zhotoviteĐ nebude oprávnený fakturovaĢ za odovzdané þasti zmluvy, teda nie je potrebné
ani meniĢ vyššie uvedené ustanovenia zmluvy o dielo.
Otázka þ. 7
Na základe skutoþností uvedených v otázkach 5 a 6 žiadame o prepracovanie platobných podmienok tak, aby
platby neboli závislé od tretieho subjektu (stavebný dozor a zhotoviteĐ stavby).
Odpoveć:
V zmysle odpovedí na otázky þ. 4, 5 a 6 nie je potrebné upravovaĢ ustanovenia zmluvy o dielo.
Otázka þ. 8
PodĐa bodu 2.1.1 zmluvy o dielo zhotoviteĐ má odovzdaĢ 1. návrh SP pre výber zhotoviteĐa stavebných prác
do 3 mesiacov odo dĖa nadobudnutia úþinnosti zmluvy o dielo.
PodĐa bodu 2.1.2 zmluvy o dielo zhotoviteĐ má odovzdaĢ 1. návrh SP pre výber stavebného dozora do
3 mesiacov odo dĖa nadobudnutia úþinnosti zmluvy o dielo.
PodĐa bodu 2.1.3 zmluvy o dielo zhotoviteĐ má odovzdaĢ DRS do 6 mesiacov odo dĖa nadobudnutia
úþinnosti zmluvy o dielo.
PodĐa vyššie uvedeného zhotoviteĐ má vypracovaĢ súĢažné podklady na stavebné práce z DSP, ktorej obsah
nepozná a za ktorú nemôže ruþiĢ a zároveĖ má spracovaĢ DRS, ktorá (kećže má garantovaĢ jej správnosĢ) sa
môže líšiĢ od DSP. V takomto prípade by zhotoviteĐ musel þiastoþne alebo úplne prerobiĢ už ním
vypracované a odovzdané súĢažné podklady na práce, þo by mohlo spôsobiĢ nedodržanie zmluvných
termínov a požiadavky na naviac platby, ktoré zmluva neumožĖuje (vić bod 3.3 – dopracovanie diela je
v cene). Žiadame doplniĢ zmluvu o dielo o ustanovenie, ktoré by uspokojivým spôsobom riešil daný
problém.
Odpoveć:
VzhĐadom na to, že v súþasnosti sa nedá urþiĢ aký a þi vôbec bude rozdiel medzi dokumentáciou
pre stavebné povolenie a realizaþnou dokumentáciou a aký to bude maĢ ćalší vplyv na termíny príp.
zmenu ceny, nie je možné exaktne zadefinovaĢ riešenie tejto problematiky v zmluve o dielo. V prípade,
že by došlo k situácii, ktorá bude odlišná od zadávacích podmienok tejto predmetnej zákazky bude sa
toto riešiĢ dodatkom k zmluve o dielo v zmysle þlánku XII. bodu 12.4.
Otázka þ. 9
Žiadame o presné urþenie, þo považuje verejný obstarávateĐ v bode 11.1.4 zmluvy o dielo za takú
„hospodársku situáciu“ zhotoviteĐa, ktorá bude oprávĖovaĢ objednávateĐa ku krokom opísaným v bode 11.1
zmluvy o dielo.
Odpoveć:
Verejný obstarávateĐ považuje za „hospodársku situáciu“ uvedenú v bode 11.1.4: napr. neschopnosĢ
plniĢ svoje finanþné zaväzky jednak voþi svojim zamestnancom, dodavateĐom, daĖovým úradom,

poisĢovniam...
Otázka þ. 10
Existuje polohopis a výškopis pre všetky súþasti projektu vo formáte .DWG? PokiaĐ existuje, môže
obstarávateĐ potvrdiĢ, že
• geodetické zameranie sa zhoduje s predmetom tejto zákazky
• zhotoviteĐ obdrží od objednávateĐa po podpise zmluvy
• zhotoviteĐ nebude musieĢ zabezpeþovaĢ žiadne geodetické práce, nakoĐko to súĢažné podklady
nepožadujú a tým takéto práce nebude maĢ v zmluvnej cene?
Odpoveć:
Polohopis a výškopis pre všetky súþasti projektu vo formáte .dwg existuje, okrem zamerania ýOV
Bytþa, ktoré v prípade potreby zabezpeþí objednávateĐ na vlastné náklady mimo tejto zákazky.
Geodetické zameranie je v súlade s rozsahom stavby v stavebnom povolení. ZhotoviteĐ ho obdrží
najneskôr v termíne nadobudnutia úþinnosti zmluvy o dielo. Geodetické zameranie bude potrebné
zabezpeþiĢ len v prípade zmeny trasy vodovodu alebo kanalizácie, predpokladáme v minimálnom
rozsahu. V prípade potreby po odsúhlasení zmeny trasy objednávateĐom resp. stavebným úradom
zabezpeþí zameranie objednávateĐ na vlastné náklady mimo tejto zákazky.
Otázka þ. 11:
Zmluva nikde neobsahuje ustanovenie o tom, do akého záväzného termínu dodá objednávateĐ zhotoviteĐovi
„dostupné projektové dokumentácie“ (predpokladámež, že to je DSP) a þi dodá objednávateĐ tieto podklady
úspešnému uchádzaþovi po nadobudnutí úspešnosti zmluvy v editovateĐnej elektronickej forme na CD/DVD.
Ak áno, v akej forme (výkresovú þasĢ v ACAD/MicroStation?, textovú þasĢ v MS Word?, tabuĐky v MS
Excel?) a v akej lehote?
Požadujeme doplniĢ zmluvu o záväzný dátum dodania všetkých podkladov zo strany objednávateĐa pre
zhotoviteĐa a upraviĢ lehoty platné pre zhotoviteĐa v bodoch 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 vzhĐadom na dátum dodania
všetkých podkladov v uvedenej editovateĐnej forme, v opaþnom prípade lehoty uvedené v zmluve sa môžu
staĢ neplatnými.
Odpoveć:
Verejný obstarávateĐ dodá úspešnému uchádzaþovi dostupnú projektovú dokumentáciu (myslí sa tým
DSP, ako aj predchádzajúce projektové dokumentácie). DSP bude dodané aj v elektronickej forme na
CD/DVD v ACAD. Textovú þasĢ v MS Word a tabuĐky v MS Excel (ak ich DSP obsahuje). Verejný
obstarávateĐ dodá všetky podklady zhotoviteĐovi najneskôr v termíne nadobudnutia úþinnosti zmluvy
o dielo, þo nie je v rozpore so súĢažnými podkladmi – návrhom zmluvy o dielo, nakoĐko prvý termín
plnenia zmluvy je - termín dodania podkladov pre výber zhotoviteĐa, výber stavebného dozora sa
odvíja od nadobudnutia úþinnosti zmluvy o dielo.
Otázka þ. 12
Domnievame sa správne, že pod realizaþným projektom sa nepovažuje projekt pre stavebné povolenie ani
iné projekty, ktoré nemajú rozsah realizaþnej dokumentácie podĐa Prílohy 4 zborníka UNIKA bez ohĐadu na
názov projektu v rozpiske?
Odpoveć:
V súĢažných podkladoch v Prílohe þ. 2 (v „návrhu zmluvy o dielo“ bod 2.1.3) je zadefinované, v akom
rozsahu má byĢ realizaþná projektová dokumentácia vypracovaná. Preto za splnenie predmetu
zmluvy sa bude považovaĢ predloženie realizaþnej dokumentácie v rozsahu podĐa Prílohy þ. 4
Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác (ćalej len Sadzobníka).
Otázka þ. 13
ýo znamená slovo „vypracovanie“ v bode III.2.3.2 oznámenia? Môže to byĢ aj subdodávka
pre generálneho/hlavného projektanta?
Odpoveć:
Verejný obstarávateĐ nedefinoval pre koho mala byĢ referenþná zákazka vypracovaná. Definoval len
rozsah a predmet zákazky. Z toho vyplýva, že referenciou môže byĢ aj subdodávka pre
generálneho/hlavného projektanta.
Otázka þ. 14
V bode III.2.3.2 oznámenia verejný obstarávateĐ požaduje autorizaþné osvedþenie SKSI na vodohospodárske
stavby. Môže verejný obstarávateĐ potvrdiĢ, že ide o kategóriu 2, podkategóriu 2-2, þíslo peþiatky A2? Môže

verejný obstarávateĐ potvrdiĢ, že osvedþenie SKSI bude požadovaĢ od každého uchádzaþa vrátane
zahraniþných uchádzaþov?
Odpoveć:
Verejný obstarávateĐ požadoval v zmysle oznámenia odbornú spôsobilosĢ podĐa zákona þ. 138/1992
Z. z. o autorizovaných inžinieroch v znení zmien a doplnení – autorizaþné osvedþenie –
vodohospodárske stavby. PodĐa þlenenia kategorizácie autorizovaných stavebných inžinierov v zmysle
tohto zákona sa jedná o kategóriu 2 Inžinierske stavby, podkategóriu 2-2 – vodohospodárske stavby.
Avšak v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní umožĖujeme, nakoĐko sa jedná o medzinárodnú
súĢaž, aj o predloženie ekvivalentného dokladu, ktorý bude potvrdzovaĢ požadovanú odbornú
spôsobilosĢ uchádzaþa v zmysle zákonov platných v krajine jeho pôsobenia.
Otázka þ. 15
Disponuje verejný obstarávateĐ DSP a právoplatným stavebným povolením na všetky súþasti predmetnej
zákazky?
Odpoveć:
Áno, verejný obstarávateĐ disponuje na predmetnú stavbu právoplatným stavebným povolením.
Otázka þ. 16
Môže verejný obstarávateĐ potvrdiĢ, že disponuje a po podpise zmluvy bezodkladne predloží zhotoviteĐovi
výkazy výmer na celú zákazku vo formáte .xls (MS Excel)?
PokiaĐ takýto výkaz výmer existuje, môže sa verejný obstarávateĐ vyjadriĢ, þi má alebo môže zhotoviteĐ
poþas spracovania súĢažných podkladov a DRS meniĢ tento výkaz výmer?
Odpoveć:
Verejný obstarávateĐ má k dispozícii len prepoþet celkových nákladov stavby v zmysle Prílohy þ. 3
Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác (ćalej len Sadzobníka).
Uchádzaþ vypracuje výkaz výmer v zmysle Prílohy þ. 12 Sadzobníka.
Otázka þ. 17
Bude požadovaĢ verejný obstarávateĐ od zhotoviteĐa vypracovaĢ aj rozpoþet (ocenený výkaz výmer) na celé
dielo?
Odpoveć:
Verejný obstarávateĐ bude požadovaĢ aj rozpoþet (ocenený výkaz výmer) na celé dielo.
Otázka þ. 18
Môže verejný obstarávateĐ potvrdiĢ, že disponuje a po podpise zmluvy bezodkladne predloží zhotoviteĐovi
za úþelom spracovania projektu vodovodov a kanalizácií podrobné geodetické zameranie v rozsahu
zamerania kompletných uliþných pásov (bežne sa zameriava uliþný pás v šírke cca. 20 m za úþelom
umožnenia naprojektovania prípojok) vrátane zakreslených inžinierskych sietí na základe vytýþenia
jednotlivých správcov?
Odpoveć:
Bolo vypracované geodetické zameranie v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie, v navrhovanej trase vodovodu a kanalizácie boli polohopisne
a výškopisne zamerané podrobné body a toto geodetické zameranie má verejný obstarávateĐ
k dispozícii.
Otázka þ. 19
Môže verejný obstarávateĐ potvrdiĢ, že disponuje a po podpise zmluvy bezodkladne predloží zhotoviteĐovi
za úþelom spracovania projektu ýOV podrobné geodetické zameranie areálu ýOV so zakreslenými
inžinierskymi sieĢami?
Odpoveć:
Verejný obstarávateĐ nedisponuje podrobným geodetickým zameraním areálu ýOV so zakreslenými
inžinierskymi sieĢami.
Otázka þ. 20
Môže verejný obstarávateĐ potvrdiĢ, že disponuje a po podpise zmluvy bezodkladne predloží zhotoviteĐovi
za úþelom spracovania celého projektu zoznam parciel majetkovoprávne vysporiadaných v rámci stavebného
konania?

Odpoveć:
Áno, verejný obstarávateĐ môže vyššie uvedené poskytnúĢ. Inžinierska þinnosĢ a majetkovoprávne
vysporiadanie nie je predmetom tejto zákazky.
Otázka þ. 21
Môže verejný obstarávateĐ potvrdiĢ, že disponuje a po podpise zmluvy bezodkladne predloží zhotoviteĐovi
za úþelom spracovania celého projektu katastrálne mapy v digitálnej forme, aby zhotoviteĐ pri upresĖovaní
trasovania vodovodov a kanalizácií nevyboþil z parciel majetkovo vysporiadaných v stavebnom konaní?
Odpoveć:
Verejný obstarávateĐ môže poskytnúĢ katastrálne mapy v digitálnej podobe vo formáte *.vgi pre k. ú.
VeĐké Rovné, Kotešová, Hliník nad Váhom, Malá Bytþa, Kolárovice, Štiavnik a Hvozdnica. Pre k. ú.
VeĐká Bytþa, Petrovice a Predmier sú k dispozícii len mapové listy v papierovej podobe.
Otázka þ. 22
Môže verejný obstarávateĐ potvrdiĢ, že disponuje a po podpise zmluvy bezodkladne predloží zhotoviteĐovi
za úþelom spracovania celého projektu statické výpoþty nosných konštrukcií v súlade s Prílohou 3 zborníka
UNIKA, ktorá obsahuje požiadavky na obsah a rozsah DSP?
Odpoveć:
Statické výpoþty nosných konštrukcií sú k dispozícii pre objekty ýOV Bytþa.

Otázky napísané na obhliadke:
Otázka þ. 23
Je vypracovaná a schválená dokumentácia pre stavebné povolenie k nahliadnutiu aj v priebehu spracovania
ponuky k predmetu obstarávania? Ak áno, tak v akých termínoch a kde?
Odpoveć:
Áno, dokumentácia pre stavebné povolenie je vypracovaná a schválená a je vydané stavebné
povolenie. MožnosĢ k nahliadnutiu do dokumentácie bude umožnená uchádzaþom v dĖoch 11. 06.
2012 a 12. 06. 2012 v þase od 8.00 do 13.00 hod. - v kancelárii þ. 164 na I. poschodí.
Otázka þ. 24
V akej forme sú k dispozícii podklady budúcemu uchádzaþovi?
Odpoveć:
vić odpoveć k otázke þ. 11.
Otázka þ. 25
Vyžiadanie podkladov k ponuke v PDF (situácia) – na e-mail adresu.
Odpoveć:
Situácia ýOV je priložená v papierovej forme k tomuto vysvetleniu a zároveĖ bude daná spolu s
vysvetlením na internetovú stránku www.sevak.sk (v þasti Európske fondy) (e-mailom tieto nebudeme
zasielaĢ, nakoĐko nemáme k dispozícii e- mailové adresy všetkych záujemcov). Situácie vodovodov a
kanalizácii boli súþasĢou súĢažných podkladov ako Príloha þ. 4 a Príloha þ. 5.

Zápis zo dĖa 01. 06. 2012
z uskutoþnenej obhliadky miesta projektu - nadlimitná verejná súĢaž
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a þistenie odpadových vôd v okrese Bytþa"
Obhliadka miesta projektu sa uskutoþnila v súlade s Oznámením o vyhlásení metódy
verejného obstarávania a súĢažnými podkladmi.
Obhliadka bola nepovinná a zúþastnili sa jej
verejného obstarávateĐa.
Všeobecné informácie
Ing. Jana Kvaššayová.

zástupcovia záujemcov a zástupcovia

k pripravovanej zákazke poskytla za verejného obstarávateĐa

Záujemcovia odovzdali písomné požiadavky o vysvetlenie súĢažných podkladov v zmysle
bodu 16. súĢažných podkladov:
Otázka
Je vypracovaná a schválená dokumentácia pre stavebné povolenie k nahliadnutiu aj v priebehu spracovania
ponuky k predmetu obstarávania? Ak áno, tak v akých termínoch a kde?
Otázka
V akej forme sú k dispozícii podklady budúcemu uchádzaþovi?
Otázka
Vyžiadanie podkladov k ponuke v PDF (situácie) – na e-mail adresu.

Odpovede sú v 2.VYSVETLENÍ (uvedené sú ako odpovede na otázky þ. 23, 24 a 25).
Poþas obhliadky v areáli ýOV sprevádzali záujemcov zamestnanci prevádzky ýOV.

Zapísala:

Taranová

