Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :
Obnova a modernizácia infraštruktúry na Ul. Slobody, s prepojením na Námestie SNP, Ul. Kúpeľnú
a Plánočkovu a Obecný dom.
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Obec Kováčová , ul. Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová
spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. arch. Beáta Mikušová tel.: 0905 981894 , e-mail: mikusovab@gmail.com
sekretár súťaže:
Ing. Alena Bezeková tel.: 045/5445317, e-mail: bezekova@kovacova.sk
overovateľ súťažných návrhov: Ing. arch. Beáta Mikušová ,
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom – cieľom tejto je získanie návrhov na riešenie Ulice Slobody s prepojením na Námestie SNP
a Kúpeľnú Ulicu. Riešené územie je vymedzené Námestím SNP z južnej strany, Ulicou Slobody s deliacim
ostrovom so zeleňou až po Ulicu Plánočkovu na západnej strane, a napojením Ulice Kúpeľnej na
východnej strane Dôraz kladie na komplexnú kvalitu riešenia celého vymedzeného územia s vyriešením
ústredného - centrálneho verejného priestoru pri rešpektovaní požadovaných väzieb Vyhlasovateľ
očakáva od súťaže návrhy na úrovní architektonickej štúdie . Na základe výsledkov súťaže a odporúčania
poroty s víťazom súťaže uzavrie zmluvu o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia : súťaž Obnova a modernizácia infraštruktúry na Ul. Slobody, s prepojením
na Námestie SNP, Ul. Kúpeľnú a Plánočkovu a Obecný dom je verejnou anonymnou urbanistickoarchitektonickou súťažou vyhlásenou podľa § 847-849 . 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 u sekretára súťaže na adrese Ing. Alena Bezeková tel.: 045/5445317, e-mail:
bezekova@kovacova.sk, a Obecný úrad, Kováčová, ul. Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová
Súčasťou žiadosti o súťažné podklady je uvedenie kontaktov záujemcov o účasť v súťaži (telefón, emailová 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 3.2.2014 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.komarch.sk , www.kovacova..sk , v „Informáciách SKA“, vo „Fórum-e architektúry“ ,
v regionálnej tlači 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 : 1 000,- €
2. cena: 600,- €
3. cena : 400,- €
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 20.1.214
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 3.2.2014 do 1500 hod
Termín odovzdania návrhov: do 6.3.2014 do 1500 hod
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 11.3.2014
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 21.3.2014
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 30.4.2014
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
1. Slavomír Brachna,. podpredseda poroty
2. Ing. Ján Sliacky

3. Ing. Jozef Ondko
4. Ing. Ján Izrael
nezávislí na vyhlasovateľovi:
5. Ing. arch. Zoltán Hajdu .,
6. Ing. arch. Pavel Kropitz
7. Ing.arch Zoltán Balko
Náhradníci poroty:
nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Ľubica Koreňová
2. Ing. arch. Pavol Pavelka
závislí na vyhlasovateľovi
3. Ing. Marián Madunický
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup podľa § 847-849 . 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 – vypracovanie
projektovej dokumentácie na dielo pri zachovaní autorských práv súťažiacich..
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
17.12.2013 č. KA-741/2013-1

