Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov (1)
1. Názov súťaže :
Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž
s predmetom riešenia
PARKHILL V BRATISLAVE – STARÉ MESTO
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
- vyhlasovateľ:
LBG byty, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
- spracovateľ súťažných podmienok:
Ing.arch.Ján Komrska, CSc., m.t.: 0904 920 894, e-mail: archkomrska@gmail.com
- sekretár súťaže:
Sekretár súťaže je kontaktnou osobou pre SKA, porotu a súťažiacich.
Ing.Valéria Podolská, LBG byty, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
tel.: 02/209 04 300, kl.442, m.t.: 0903 235 241
e-mail: podolska@lbgbyty.sk
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je urbanisticko-architektonické riešenie obytného komplexu s občianskou
vybavenosťou v lokalite Machnáč v Bratislave – Staré mesto, transformácia územia bývalého
amfiteátra, dobudovanie Búdkovej cesty a zapojenie Gaštanovej záhrady do obytného územia.
Účelom súťaže je ponúknuť vyhlasovateľovi najlepšie UA riešenie funkčného využitia
a priestorového usporiadania zástavby, ktoré by bolo optimálnym východiskom pre úspešnú
realizáciu stavieb v danej lokalite.
4. Druh súťaže :
- podľa predmetu riešenia :
urbanisticko - architektonická
- podľa okruhu účastníkov :
verejná anonymná

- podľa počtu kôl :
jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a kolektívy bez obmedzenia s výnimkou osôb ktoré sú
vylúčené zo súťaže, nakoľko sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní súťažných
podmienok a na vyhlásení súťaže, sú členmi alebo náhradníkmi poroty, overovateľmi
súťažných podmienok a súťažných návrhov alebo pomocnými orgánmi súťažnej poroty, alebo
sú blízkymi osobami a spoločníkmi a pracovnými partnermi vylúčených osôb.
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
Súťažné podmienky a súťažné podklady sú výlučne v elektronickej forme a súťažiaci si ich
môžu prevziať osobne v pracovných dňoch v čase od 8,00 – 16,30 hod., alebo vyžiadať
poštou u vyhlasovateľa na adrese: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, alebo si ich môžu
bezplatne stiahnuť z internetovej stránky www.lbgbyty.sk po registrácii a zaviazaní sa použiť
podklady výlučne pre účely súťaže a to do 9.10.2012.
7. Spôsob a miesto vyhlásenia súťaže, zverejnenia jej výsledkov a súťažných návrhov :
Súťaž bude vyhlásená v Informáciách Slovenskej komory architektov a na jej internetovej
adrese www.komarch.sk, na internetovej adrese Českej komory architektů www.cka.cz, na
internetovej adrese vyhlasovateľa www.lbgbyty.sk, a v jednom celoštátnom periodiku.
Výsledky súťaže budú vyhlásené rovnakým spôsobom.
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena:

5000,- eur

2. cena:

3000,- eur

3. cena:

2000,- eur

Odmeny: 1500,- eur
9. Lehoty súťaže :
- Dátum vyhlásenia súťaže: 25.9.2012
- Termín odovzdania návrhov: 30.11.2012 o 17,00 hod
- Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 11.12.2012
- Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do troch pracovných dní od rozhodnutia poroty
- Lehota na preplatenie cien a odmien: do 1 mesiaca od vyhlásenia výsledkov súťaže

- Predpokladaná lehota zverejnenia súťažných návrhov: najneskôr do 3 mesiacov od
vyhlásenia výsledkov súťaže
10. Zloženie poroty :
- Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
Ing.Jaroslav Packa
nezávislí na vyhlasovateľovi:
Doc.Akad.arch.Ing.arch.Ján Bahna, AA SKA
Ing.arch.Ingrid Konrad, člen SKA
Ing.arch.Peter Gero
Ing.arch.Ľubomír Klaučo, AA SKA
- Náhradníci poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
Ľubomír Balog
nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing.arch.Gabriel Drobniak, AA SKA
Ing.arch.Ján Komrska, CSc. AA SKA
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Vyhlasovateľ sa zaväzuje usporiadať do troch mesiacov po vyhlásení výsledkov súťaže
verejnú výstavu súťažných návrhov.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
Súťaž overená SKA, listom KA-514/2012 zo dňa 14.9.2012.

(1) Informačný list súťaže predstavuje základné údaje a charakteristiky súťaže, tak ako sú
uvedené v predkladaných súťažných podmienkach (ďalej SP). Súčasne predstavujú základné
informácie o súťaži určené pre zverejnenie, v zmysle čl. 7, ods. (2) Súťažného poriadku SKA.
Vyplnený formulár s výnimkou údajov v bode 13 predkladá vyhlasovateľ ako prílohu k
žiadosti o overenie súťaže SKA.

