Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :
Žilina – Centrum Rudiny II, verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
ISTROFINAL, a.s., Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina
spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. arch. Viera Šottníková, tel.: 0903 794 736, e-mail: viera.sottnikova@gmail.com
sekretár súťaže:
Ing. arch. Viera Šottníková, tel.: 0903 794 736, e-mail: viera.sottnikova@gmail.com
overovateľ súťažných návrhov: Gabriela Valicová, Ing. arch. Viera Šottníková, Ing. Pavol Talafa
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom – cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže je získanie návrhov na riešenie
obvodového Centra Rudiny II. v Žiline. V súlade s ÚPN-M Žilina v znení ZaD č. 1 sa dôraz kladie na
komplexnú kvalitu riešenia celého vymedzeného územia s vyriešením ústredného - centrálneho verejného
priestoru pri rešpektovaní požadovaných väzieb na mesto Žilina a jeho mestské časti. Vyhlasovateľ
očakáva od súťaže návrhy na úrovní urbanistickej štúdie. Na základe výsledkov súťaže a odporúčania
poroty s víťazom súťaže uzavrie zmluvu o dielo na spracovanie komplexnej Urbanistickej štúdie Žilina –
Centrum Rudiny II. Uzavretiu zmluvy musí predchádzať schválenie zadania pre obstarávanie
urbanistickej štúdie orgánom územného plánovania - Mestom Žilina.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia : súťaž „Žilina - Centrum Rudiny II.“ je verejnou anonymnou urbanistickoarchitektonickou súťažou vyhlásenou podľa § 847 až 849 Občianskeho zákonníka
podľa okruhu účastníkov : verejná anonymná pre neobmedzený počet účastníkov v súťaži
podľa počtu kôl : jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Autorizácia v Slovenskej komore architektov
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
Súťažné podklady je možné vyzdvihnúť osobne alebo požiadať vyhlasovateľa o ich zaslanie poštou alebo
elektronickou poštou na adrese info@istrofinal.sk; marian.madunicky@gmail.com Kópiu žiadosti
o súťažné podklady je potrebné poslať aj na mailovú adresu sekretárky súťaže Ing. arch. Viery
Šottníkovej viera.sottnikova@gmail.com. Súčasťou žiadosti o súťažné podklady je uvedenie kontaktov
záujemcov o účasť v súťaži (telefón, e-mailová adresa) pre urýchlenie vzájomnej komunikácie medzi
vyhlasovateľom a súťažiacimi. Po predložení dokladu o zaplatení poplatku, ktorý môže byť naskenovaný,
odfotografovaný, kópia pri elektronickej podaní a pod. v termíne do 15.11.2013 do 1500 hod. bude
záujemcom o účasť v súťaži zaslaný elaborát súťažných podmienok na CD.
Všetkým záujemcom o účasť v súťaží, ktorí vyhlasovateľovi nahlásia e-mailovú adresu, budú súťažné
podmienky a podklady zaslané aj elektronicky cestou www.uschovna.cz .
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
www.istrofinal.sk , www.komarch.sk , www.zilina.sk , v „Informáciách SKA“, vo „Fórum-e architektúry“
a osobitne listom každému hodnotenému súťažiacemu. Obdobne bude oznámený termín a miesto konania
výstavy (do štyroch mesiacov od ukončenia súťaže)
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena : 1 800,- €
2. cena: 1 100,- €
3. cena : 800,- €
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 23.10.2013
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 15.11.2013 do 1500 hod
Termín odovzdania návrhov: do 09.12.2013 do 1500 hod
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 11.12.2013
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 31.01.2014
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 28.02.2014
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. Slavomír Bodis,. podpredseda poroty
nezávislí na vyhlasovateľovi:
2. prof. Ing. arch. Štefan Šlachta PhD., predseda poroty

3. Mgr. art. Róbert Dúbravec
4. Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík
5. Ing. arch. Dušan Maňák
Náhradníci poroty:
nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Ľubica Koreňová
2. Ing. arch. Pavel Kropitz
závislí na vyhlasovateľovi
3. Ing. Marián Madunický
Experti poroty : prof. Ing. Ján Čelko PhD., expert poroty na dopravné riešenia a porota môže prizvať
ďalších expertov podľa potreby
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup podľa § 847 až 849 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia a odporúčania poroty
budú výsledky súťaže návrhov viesť k uzavretiu zmluvy o dielo. Predpokladom podpísania zmluvy o dielo
je výsledok rokovania a splnenie zákonných podmienok potrebných pre poskytnutie služby – spracovanie
urbanistickej štúdie pri zachovaní autorských práv súťažiacich..
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
Číslo: KA-243/2013zo dňa 22.05.2013

