Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
vyhlasuje
v sulade so Sutaznym poriadkom Slovenskej komory architektov zo dna 13. apríla 2016,
s prihliadnutím k ustanoveniam zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v znení neskorsích predpisov a zákona c. 185/2015 Z.z.
Autorsky zákon v znení neskorsích predpisov a podla § 847, § 848 a § 849 zákona c. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zákonníka v znení neskorsích predpisov

verejnu anonymnu urbanisticko-architektonicku sutaz

Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny
v Banskej Bystrici - Majeri

SUTAZNE PODMIENKY

Súťaž vyhlásená 22. júna 2016

1. NAZOV SUTAZE

Obnova vojenského cintorína z 1.svetovej vojny v Banskej
Bystrici - Majeri
2. ORGANIZACNE ZABEZPECENIE SUTAZE
2.1 Identifikácia vyhlasovatela
Mesto Banská Bystrica,
IČO: 00313271
DIČ: 2020451587
Adresa / Korespondencná adresa: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Korespondencná adresa: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 4330 321; e-mail: podatelna@banskabystrica.sk
2.2 Spracovatel súťažnych podmienok
Ing. arch. Tomás Sobota, Komenského 479/11, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: +421 905 596 209 e-mail: tsobota@tsobota.sk
2.3 Sekretár súťaže
Ing. arch. Tomás Sobota, tel.: +421 905 596 209; e-mail: tsobota@tsobota.sk
2.4 Overovatel súťažnych návrhov
Ing. arch. Zuzana Gombalová, specialista pre urbanizmus a architekturu, Oddelenie
uzemného rozvoja mesta a architektury MsÚ Banská Bystrica
2.5 Overenie súťažnych podmienok
Slovenská komora architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava
Overovací protokol c.: KA-439/2016 zo dna: 21.06.2016
3. PREDMET A UCEL SUTAZE
3.1 Predmet súťaže
Predmetom sutaze je návrh optimálneho architektonického, urbanistického a vytvarnoumeleckého riesenia obnovy casti vojenského cintorína z 1.sv.vojny, ktory sa nachádza v Banskej
Bystrici – cast Majer a dnes je z väcsej casti neprístupny.
3.2 Ucel súťaže
Úcelom sutaze je zabezpecit vyber spracovatela projektu buducej obnovy cintorína.
Zákazka na projekt bude zadaná ucastníkovi, ktorého návrh vyberie porota ako vítazny, alebo
niektorému z ucastníkov, ktorych návrhy vyberie porota ako vítazné, podla poradia zostaveného
porotou. Vyhlasovatel bude postupovat sposobom opísanym v cl. 18 tychto sutaznych podmienok.

4.

DRUH SUTAZE

4.1

Podla predmetu riešenia
Sutaz sa vyhlasuje ako kombinovaná, urbanisticko-architektonická.

4.2

Podla úcelu
Sutaz sa vyhlasuje ako projektová, ktorá vedie k zadaniu zákazky vítazovi.

4.3

Podla okruhu úcastníkov
Sutaz sa vyhlasuje ako verejná anonymná.

4.4

Podla poctu kol súťaže
Sutaz sa vyhlasuje ako jednokolová.

5. UCASTNICI SUTAZE
5.1

Podmienky úcasti v súťaži

Sutaze sa mozu zucastnit jednotlivci a kolektívy, pricom aspon jeden clen sutazného
kolektívu musí preukázat odbornu sposobilost v oblasti architektura v zmysle §3, ods. 1 zákona
c. 138/1992 Zb. v platnom znení (alebo obdobne odborne sposobilá osoba oprávnená projektovat v
Slovenskej republike alebo v niektorom státe EÚ – autorizovany architekt) v zmysle ustanovení
tychto sutaznych podmienok.
5.2.

Pocet a variantnosť súťažnych návrhov

Jeden ucastník moze podat do sutaze iba jeden sutazny návrh. Sutazny návrh nesmie byt
spracovany variantne.
5.3

Osoby vylúcené z úcasti v súťaži
Z ucasti v sutazi su vylucené osoby, ktoré:

5.3.1 sa bezprostredne zucastnili na vypracovaní sutaznych podmienok a na vyhlásení sutaze.
Toto obmedzenie sa nevztahuje na osobu, ktorá vypracovala alebo sa podielala na
vypracovaní dokumentov, ktoré mozu sluzit ako podklad alebo pomocka pri spracovaní
sutazného návrhu (najmä uzemnych plánov a ich zmien a doplnkov).
5.3.2 su clenmi alebo náhradníkmi sutaznej poroty, alebo overovatelmi sutaznych podmienok a
sutaznych návrhov, odbornymi znalcami prizvanymi sutaznou porotou alebo pomocnymi
orgánmi sutaznej poroty;
5.3.3 su blízkymi osobami, spolocníkmi, spolupracovníkmi, zamestnancami alebo
zamestnávatelmi osob vylucenych podla ods. 5.3.1 alebo 5.3.2.
6.

VYHLASENIE SUTAZE, PRIHLASENIE DO SUTAZE, SPRISTUPNENIE
PODMIENOK, KOMUNIKACIA

6.1

Vyhlásenie súťaže

Sutaz je vyhlásená dnom zverejnenia oznámenia o vyhlásení sutaze. Oznámenie bude
zverejnené v Informáciách SKA na stránke www.informacieska.sk, na internetovej adrese
Slovenskej komory architektov www.komarch.sk, na internetovej stránke Českej komory architektů
www.cka.cz, na internetovej stránke Vojenského historického ustavu www.vhu.sk a na internetovej
stránke vyhlasovatela www.banskabystrica.sk.
6.2

Prihlásenie sa do súťaže

Úcastník sa do sutaze prihlási najneskor v termíne, ktory je urceny pre podávanie otázok
ucastníkov vyhlasovatelovi (vrátane) a to sposobom urcenym pre komunikáciu medzi
vyhlasovatelom a ucastníkmi v clánku c. 6.5 tychto sutaznych podmienok. Prihlásením do sutaze
sa ucastník nezaväzuje k odovzdaniu sutazného návrhu. Prihlásenie ucastníkov sa vyzaduje z
administratívnych a organizacno-právnych dovodov.
6.3

Sprístupnenie súťažnych podmienok, podkladov a pomocok

Sutazné podmienky a sutazné pomocky si mozu sutaziaci prevziat v digitálnej forme,
bezplatne stiahnut za pomoci odkazov z internetovej stránky www.banskabystrica.sk, a stránok
uvedenych v odseku 6.1., pricom ich stiahnutím sa ucastník zaväzuje pouzit podklady vylucne pre
ucely sutaze .
6.4

Jazyk súťaže
Jazykom sutaze je slovensky jazyk. Jazykom sutaznych návrhov je slovensky a cesky jazyk.

6.5

Dorozumievanie medzi vyhlasovatelom a úcastníkmi

6.5.1 Dorozumievanie v rámci sutaze bude v jazyku sutaze, písomne v listinnej alebo
elektronickej forme. V záhlaví dokumentu alebo na postovej obálke, alebo v predmete emailu musí byt uvedeny názov sutaze.
6.5.2 V prípade, kde to urcuju sutazné podmienky, musia byt dokumenty adjustované sposobom,
aby nedoslo k poruseniu anonymity ucastníka.
6.5.3 Prostredníkom medzi vyhlasovatelom a ucastníkmi je po vyhlásení sutaze az do jej
ukoncenia vyhradne sekretár sutaze, uvedeny v cl. 2, ods. 2.3. Tomuto treba adresovat
vsetky pripomienky a poziadavky v lehotách stanovenych sutaznymi podmienkami.
6.5.4 Telefonická komunikácia zo strany ucastníka je mozná len o organizacnych otázkach
suvisiacich s pozadovanou informáciou, a to na telefónnom císle sekretára sutaze,
uvedenom v cl. 2, ods. 2.3, v case od 08:00 do 16:00 v pracovnych dnoch.
6.5.5 Relevantné oznámenia v rámci priebehu sutaze, urcené pre vsetkych ucastníkov sutaze,
bude vyhlasovatel zverejnovat na svojej internetovej stránke www.banskabystrica.sk.
Oznámenie o vysledkoch sutaze budu zasielané na spiatocnu adresu, ktoru sutaziaci uvedie
v obálke „Spiatocná adresa“ sposobom uvedenym v cl. 11.3.
6.6 Vysvetlovanie súťažnych podmienok
6.6.1 Sutaziaci mozu k sutaznym podmienkam vzniest otázky sposobom, ktory upravuje odsek
6.5 a v lehote v zmysle cl. 16.3.1. Po tejto lehote uz nie je mozné podávat k sutazi otázky,
resp. otázky kladené po tejto lehote bude vyhlasovatel ignorovat.
6.6.2 Vzdy po podaní otázky(-ok) sekretárovi sutaze vyhlasovatel v spolupráci s clenmi poroty a
prizvanymi odborníkmi, zodpovie otázku(-ky) a odpoveď(-de) zasle v lehote najneskor v
zmysle cl. 16.3. tychto sutaznych podmienok.
6.6.3 Odpovede na otázky budu sprístupnené na internetovej stránke vyhlasovatela a sposobom
uvedenym v cl. 16.3. tychto sutaznych podmienok. Budu zoskupené v jednom dátovom
subore, ktory bude stiahnutelny volne a bude stále aktuálny, t.j. bude obsahovat vzdy
aktuálne otázky a odpovede.
6.7 Vyhlásenie vysledkov súťaže a zverejnenie návrhov
6.7.1 Vyhlasovatel sutaze v lehote podla cl. 16.6 zasle sutaziacim písomné oznámenie o
vysledku sutaze. Sucasne v tejto lehote vyhlási vysledky sutaze oznámením, ktoré bude
zverejnené v Informáciach Slovenskej komory architektov www.informacieska.sk a na jej
internetovej adrese www.komarch.sk, na internetovej stránke Českej komory architektů
www.cka.cz, na internetovej stránke Vojenského historického ustavu www.vhu.sk a na

internetovej stránke vyhlasovatela www.banskabystrica.sk.
6.7.2 Vyhlasovatel sutaze v lehote podla cl. 16.8 zverejní vsetky sutazné návrhy na svojej
internetovej stránke www.banskabystrica.sk. Originálne panely ocenenych a odmenenych
sutaznych návrhov budu vystavené v priestoroch Stredoslovenského muzea, Nám. SNP 4,
Banská Bystrica predbezne v termíne do konca roka 2016. Návrhy budu zverejnené v sulade
s cl. 19.2 tychto sutaznych podmienok.
6.8

Zasadnutia poroty

6.8.1 Úvodné zasadnutie poroty sa uskutocnilo 03.juna 2016.
6.8.2 Zo zasadania sekretár sutaze vypracuje „Zápisnisu z uvodného zasadnutia poroty“. Predseda
poroty moze v prípade neprítomnosti sekretára poverit vedením zápisnice inu osobu
spomedzi clenov poroty. Správnost zápisnice overuje svojim podpisom predseda poroty
alebo predsedajuci zasadnutia a potvrdzuje osoba poverená zápisom. Prílohami zápisnice z
uvodného zasadnutia poroty su cestné vyhlásenia clenov poroty v zmysl cl. 10, ods.2, písm.
a).
6.8.2 Hodnotiace zasadnutie poroty sa uskutocní v termínoch uvedenych v cl. 16.5. Pre prípad
potreby su stanovené dva termíny hondotiaceho zasadnutia poroty, tzn. druhé sa uskutocní v
prípade, ze porota v prvom termíne zasadnutia neustanoví vysledok sutaze.
6.8.3 Z hodnotiaceho zasadnutia poroty sekretár sutaze vyhotoví v sulade s cl. 11, ods. 7,8,9
sutazného poriadku SKA „Zápisnicu z hodnotiaceho zasadnutia poroty“. Do Zápisnice z
hodnotiaceho zasadnutia poroty budu zaznamenané odlisné názory clenov sutaznej poroty,
ak o to títo clenovia vyslovne poziadaju. Do zápisnice maju právo zaznamenat svoj názor aj
experti poroty. Zápisnicu z hodnotiaceho zasadnutia poroty podpisuju vsetci clenovia
poroty. Ak niektory clen poroty odmietne podpísat zápisnicu, uvedie sa dovod odmietnutia
v zápisnici. Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty musí obsahovat vysledok sutaze.
6.8.4 Kópie oboch zápisníc z priebehu sutaze zasle predseda sutaznej poroty so sprievodnym
listom na vedomie Slovenskej komore architektov.
6.8.5 Prílohou kazdej zápisnice je prezencná listina z kazdého dna rokovania poroty, rozhodujuce
udaje vrátane nástupu náhradníkov musia byt uvedené aj s udaním casu.
6.9.

Zrušenie súťaže

Vyhlasovatel si vyhradzuje právo na zrusenie sutaze. K zruseniu sutaze moze dojst
najneskor 21 dní pred termínom odovzdania sutaznych návrhov uvedenom v odseku 16.4. tychto
sutaznych podmienok. Pokial dojde k zruseniu sutaze, bude toto oznámené sposobom rovnakym
ako jej vyhlásenie. Vyhlasovatel musí zrusenie sutaze odovodnit.
7.

SUTAZNE POMOCKY

7.1

Súťažné pomocky pre vypracovanie návrhu

7.1.1 Ortofotomapa - formát .jpg (subor Ortofotomapa.jpg)
7.1.2 Katastrálna mapa s hranicami rieseného uzemia a zameraním polohopisu a vyskopisu, a
vysekom DTM mesta - formát .dwg (subor Vyskopis_Cintorin_Majer.dwg)
7.1.3 Polohopis a vyskopis uzemia s vyznacením rieseného uzemia a dotknutého uzemia,
fotografickych stanovíst a mozného dopravného prístupu - formát .dwg
(Riesene_uzemie.dwg)
7.1.4 Fotografie zo stanovíst vyznacenych v 7.1.4, - formát .jpg (adresár Foto-vyznacene)

7.1.5 Sken mapy GP z roku 1976, formát JPG (1976_majer-cely.jpg, majer-sit.jpg)
7.1.6 Mapa katastrálna, nalozená na starej mape – formát PDF (majer-situacia-KKM.pdf)
7.1.7 Ideová studia UHA B. Bystrica z marca 2015 – formát PDF (2015-Majer-studia.pdf)
7.1.8 Nákres – vojnovy hrob – formát PDF (nákres_vojnovy hrob.pdf)
7.1.9 Projekt zistovacej sondáze archeologického vyskumu (autor SSM) z marca 2014 (subor 2014SONDAZ.pdf)
7.1.10 1. Etapa, zistovacia sondáz, vyskumná dokumentácia – vypracoval JUDr., Mgr. M. Kvietok,
2014 – formát PDF (subor 2014-Zistovacia_sondaz.pdf)
7.1.11 Fotografie – ostatné (adresár Foto-ostatne)
7.1.12 Fotografie historické a fotografie mohyly (adresár Foto-historicke)
7.2

Súťažné pomocky pre formu návrhu

7.2.1 Slepá matrica vykresu (panelu) s umiestnením nadpisu a rámceka 3x3 cm pre poradové císlo
návrhu - formát .dwg (subor Panel-sablona.dwg)
7.2.2 Oznacenie obalov - jednotná grafika písma, druh, velkost - pre oznacenie textovej casti, CD
a vsetkych obálok – formát .doc (Subory oznacené SN_Majer_** **.doc)
7.3.

Obhliadka územia

Vzhladom na pomerne zlozité pomery v uzemí, ktoré je predmetom riesenia, odporuca sa
obhliadka priamo v teréne. Termíny pre moznu obhliadku su stanovené v odseku 16.3.3. tychto
sutaznych podmienok. Obhliadky je mozné zucastnit sa bez ďalsieho prihlasovania.
8. POZIADAVKY NA NAVRHOVANE RIESENIE
8.1. Vymedzenie riešeného a dotknutého územia
Vymedzenie rieseného uzemia parcelami: KN-C 5403/3 (ciastocne – cesta I/66), 571, vsetky
v k.u. Banská Bystrica, leziace nad parcelami KN-E 2-769/1, 2-769/2, 2-769/3. V pomockach je
vymedzené modrou ciarou. Riesenym uzemím prechádza privádzac na cestu st. I/66, ktorého cestné
teleso je nevyhnutné ponechat bez zásahu.
Vymedzenie dotknutého uzemia parcelami: KN-C: 565, 568, 569/2, 569/3, 570, 572, 573/1,
573/2, 5670/1 (ciastocne), leziace nad parcelami KN-E 2-594, 2-770/4, 2-770/3, 2-802/1, 2-949/1
(ciastocne), 2-771/1, 2-771/2, 2-772, 2-773, 2-776/1, 2-775/1, 2-774/1. V pomockach je vymedzené
cervenou ciarou.
8.2. Informácie o súcasnom stave a vysledkoch vyskumov
V sucasnosti sa na riesenom pozemku parcela KN-E 2-769/1 k.u. B. Bystrica nachádza len
cast povodného cintorína, ktory bol naruseny vystavbou státnej cesty a následne aj autopredajnou
Peugeot. Zvysok parcely je len ciastocne udrziavany, z väcsej casti zarasteny náletovymi drevinami.
Len malá cast bola udrziavaná a to v okolí legionárskeho pamätníka a nedávno naznacenych
hrobov z predbezného archeologického vyskumu. Vyskum overil polohu cintorína, spresnil v dvoch
polohách hranice a urcil priblizne sírku chodníka medzi hrobmi ako aj systém pochovávania ako aj
docasne bolo v rámci neho obnovenych 15 hrobov s ich identifikáciou (sondáz). Z dopravného
hladiska je na cintorín, ktory je rozdeleny vetvou krizovatky na dve casti, velmi stazeny prístup
ako automobilmi tak aj pre pesích. Historicky vyvoj uzemia je podrobnejsie uvedeny v
archeologickom vyskume.

V rámci prípravy uzemia je nutné vycistit obnovitelnu plochu od náletovej zelene, zrusit
alebo posunut, resp. prelozit docasnu nespevnenu komunikáciu vedenu krízom cez cintorín.
V rámci presnejsieho porovnania so zistovacou sondázou „Vyskum a obnovou cintorína z 1.
svetovej vojny v Banskej Bystrici, cast Majer“, sa zistil najmä odlisny rozsah zachovanych castí a
bola spresnená aj poloha najstarsej casti cintorína, ktorej podla katastrálnej mapy z roku 1915
zodpovedá práve parcela KN-E 594 k.u. Banská Bystrica, ktorá sa nachádza priamo v krizovatke a
nie vo vnutornej ploche krizovatky ako to je uvádzané vo vyskume. Toto bolo potvrdené aj v
historickej ortofotomape z roku 1950 v ktorej su viditelné obrysy cintorína a jeho castí. Tuto cast
nie je mozné do buducnosti prezentovat ako aj riesit, len prípadne umiestnit symbol vyjadrujuci
polohu najstarsej casti cintorína. Vo vyskume bolo chybne uvedené, ze juznu hranicu tvorila rieka
Hron – správne má byt elektrárensky kanál. Rozsah zachovanych – prezentovatelnych hrobov
eliminuju aj násypy vetvy krizovatky ako aj státnej cesty I/66. V rámci moznej prezentácie by bolo
vhodné okrajovo naznacit aj pokracovanie cintorína do cesty aby bola zrejmá povodná kontinuita
uzemia. Z riesenia uplne vypadla severná cast, kde sa nachádza autosalón a kde stála aj povodná
mohyla od sochára Karola Horna, ktorá sa zachovala a je mozné uvazovat s jej umiestnením v
uzemí.
Vo vojnovom cintoríne v Majeri boli pochovaní vojaci, ktorí skoncili svoju zivotnu put v
rokoch prvej svetovej vojny v neďalekej specializovanej vojenskej nemocnici v Banskej Bystrici,
kde dokázali hospitalizovat az 6-tisíc pacientov. Pri nemocnici zriadili aj vojensky cintorín. Podla
zachovanej dobovej fotografie sa na hroboch nachádzali jednoduché kríze a tabulky s menami
vojakov. Uz od 60. rokov 20. storocia zacal priestor cintorína zarastat, mnohé náhrobky sa
postupne znicili. K poslednym ranám patrilo vybudovanie cesty smerom na Brezno (50-te roky
20.stor.) a v období po roku 2000 aj vybudovanie autopredajne. Čast cintorína, ktorá nie je prekrytá
cestou a budovami by mala byt obnovená a aspon z casti by boli zmiernené necitlivé zásahy z
minulosti.
Platny uzemny plán Mesta Banská Bystrica neuvazuje so zachovaním existujucej
záhradkárskej osady. Celé uzemie na juh od cintorína je v návrhovom vykrese evidované ako
sprievodná zelen pohrebiska.
Juzná, najväcsia zachovaná cast cintorína má rozlohu obnovitelnej casti cca 2850 m2,
severozápadná cast má rozlohu cca 520 m2. Na základe geodetického zamerania zákresu hrobov
bolo predbezne preverené, ze je mozné prezentovat cca 450 hrobov.
8.3. Požiadavky na navrhované riešenie
V rámci rieseného uzemia (1.etapa realizácie) je nevyhnutné navrhnut:
- obnovu zaniknutého cintorína sposobom, ktory vytvorí dostojné pietne miesto venované
obetiam 1. sv. vojny. V rámci pietneho miesta je nevyhnutné odprezentovat mená vsetkych
pochovanych vojakov. Osobitnu pozornost je potrebné venovat rieseniu umiestnenia cca 1380
mien vojakov. Sposob prezentácie musí napĺnat poziadavky medzistátnych dohod.
- obnovu jednotlivych hrobovych miest (sposob ponechávame vzdy na sutaziaceho) ktoré je
mozné obnovit v pocte cca 450. Či budu obnovované vsetky z nich, alebo iba symbolické mnozstvo
je ponechané na rozhodnutí sutaziaceho v závislosti na koncepcii obnovy. Priraďovanie mien
hrobovym miestam nie je nevyhnutnost, mená mozu byt umiestnené aj centrálne, ale sposob je
ponechany na sutaziaceho.
Poziadavky na spracovanie pietneho priestoru (ciastocnu obnovu vojenského cintorína)
- oznacenie cintorína
- uprava terénu, vybudovanie infrastruktury, prístupu, zázemia a oddychovych zón,
umiestnenie pietnych zón (ustrednej pietnej zóny), komunikacnych a informacnych priestorov
- priznat (oznacit) hrobové miesta (uviest rozsah a sposob)
- v rámci informacnych zón rozpracovat ich formu a uviest rozsah informácií

- návrh musí byt vypracovany s prihliadnutím na to, ze ide o pietne miesto pre vsetky
vojnové obete pochované na vojenskom cintoríne, mená tychto obetí musia byt na cintoríne
prístupné
- návrh by mal byt rozpracovany tak, aby ho bolo mozné realizovat v niekolkych ucelenych
etapách (pricom, jedna etapa moze byt jeden kalendárny rok)
- návrh by mal umoznovat aj zásahy docasného charakteru v rámci rieseného priestoru
a uzemia, tak aby bola zabezpecená najlepsia vyuzitelnost pietneho miesta aj pocas procesu
realizácie projektu
- návrh by mal respektovat právne predpisy tykajuce sa vojnovych hrobov, a to najmä
Ženevské dohovory o ochrane obetí vojny z roku 1949 a ich dodatkové protokoly z roku 1977,
zákon o vojnovych hroboch c.130/2005 Z.z. v platnom znení a medzivládne dohody o vojnovych
hroboch
- pietne miesto so zadefinovanymi prvkami vybudovat tak, aby sa stalo neoddelitelnou
spolocensko-kulturnou a turistickou sucastou.
V rámci dotknutého uzemia (ďalsie etapy realizácie) je nevyhnutné navrhnut:
- vyriesenie bezpecného pesieho prístupu a nástupu do priestoru oboch castí cintorína.
- v rámci dotknutého je mozné umiestnit napr. pietny symbol, alebo oznacenie cintorína,
napríklad aj v trojuholníkovych ostrovcekoch krizovatky alebo v jej blízkosti, ale vzdy sposobom,
ktory neznízi bezpecnost cestnej premávky (rozhlady, vyhlady a pod.)
- návrh dopravného prístupu pre obsluhu a udrzbu cintorína a prípadné pietne prílezitosti
(zahranicné delegácie a pod.)
- návrh statickej dopravy pre automobily v rozsahu cca 5 miest a/alebo 1 miesto pre
autobus.
Ostatné poziadavky a podmienky na cely rozsah riesenia:
- urcit základné dispozicné riesenie cintorína suvisiace s filozofiou návrhu prezentácie
- prezentácia pietneho miesta v prostredí – orientacny bod, pilier – toto v závislosti na
riesení nemusí byt samostatny prvok, moze byt sucastou návrhu riesenia v 1.etape – ponechané je
na sutaziaceho
- prezentácia oznacenia hrobovych miest odkrytych pri miestnom archeologickom
prieskume (sondázach) nie je záväzná, nie je potrebné ju respektovat ani na nu ideovo nadväzovat.
- moznost realizácie na etapy (postupná realizovatelnost diela), pricom prvá etapa realizácie
musí zahŕňať celé riešené územie a požiadavky naň a musí byt realizovatelná v základnom
rozpocte do vysky nákladov 250.000 €, pricom suma nezahŕna riesenie ďalsích etáp realizácie.
- priniest názor na komplexné riesenie pietneho miesta, priestorové usporiadanie a novu architektonicku kvalitu s moznostou postupnej realizácie
- financny limit cca 250 tisíc Eur musí byt dostatocny na ucelené riesenie základnych
poziadaviek návrhu (1.etapa), ale návrh moze poskytnut priestor a námet na ďalsí rozvoj idey
pietneho miesta,
- existujuci pamätník legionárov je mozné v rámci rieseného uzemia premiestnit tak, aby
mal adekvátne pietne predpolie,
- existujucu nespevnenu komunikáciu, ktorá sprístupnuje záhradky juzne od rieseného
uzemia napriec celym cintorínom na parcele c.571 (oznacená v pomockach ako polná cesta) nie je
potrebné zachovat, pesie a dopravné sprístupnenie záhradiek je mozné navrhnut v rámci
dotknutého uzemia,
- v uzemí su zrejmé pozostatky povodného oplotenia cintorína (su zdokumentované na
fotografiách z uzemia), ktoré mozu byt inspiráciou pre riesenie.
Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby je
predpokladaná vo vyske 4% z 250.000 €.

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie bude stanoveny v zmysle ustanovení Zákona c.
50/1976 Zb. o uzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebny zákon) a suvisiacich
vykonávacích vyhlások, pricom jej obsah bude upresneny na základe struktury stavebnych objektov
a profesnej nárocnosti podla vítazného návrhu.
Termín pre zhotovenie projektovej dokumentácie je najneskor 20. december 2016.
9. POZADOVANY ROZSAH A OBSAH SUTAZNEHO NAVRHU
Návrh bude obsahovat:
9.1

Grafickú casť najviac na 2 paneloch a textovu cast v samostatnej prílohe, adjustované
podla cl. 10 a 11 sutaznych podmienok:
- Panel c.1: Vo vrchnej casti panelu bude umiestnená situácia navrhovaného riesenia v
merítku 1:500 alebo 1:250, v ostatnej casti panelu doplnujuce skice a schémy, lubovolné
vhodné zobrazenie navrhovaného riesenia
- Panel c.2: Ľubovolné vhodné zobrazenie navrhovaného riesenia vyjadrujuce myslienku
autora (autorov), pricom sucastou musí byt priestorové zobrazenie. Merítko nie je
predpísané, zrozumitelnost podania návrhu je ponechané na autorovi.

9.2

Textovú casť - Sprievodná správa v rozsahu max. 3 x A4 bude zameraná na základny popis
a filozofiu návrhu. Sucastou textovej casti musí byt aj udaj o predpokladanych nákladoch
na jednotlivé etapy obnovy cintorína a jeho okolia. Prílohou sprievodnej správy mozu byt
skice a schémy vysvetlujuce filozofiu navrhovaného riesenia v rozsahu najviac 3 A4.

9.3

Elektronickú dokumentáciu - cely návrh bude ulozeny v digitálnej forme na CD, resp.
DVD médiu, ktoré bude obsahovat kompletnu elektronicku dokumentáciu s obsahom
zhodnym s printovou (tlacovou) dokumentáciou, vsetky vo formátoch .pdf, .jpg alebo .tif, v
tlacovej kvalite 300dpi. Návrhy vyhotovené originálnymi technikami je mozné na CD ulozit
digitálnym prefotografovaním návrhu.

10. POZADOVANA UPRAVA SUTAZNEHO NAVRHU
Grafická cast návrhu bude prezentovaná na pevnych vylahcenych paneloch (odporuca sa
tzv. kapa doska alebo kasírovanie) s rozmermi - vodorovny rozmer 700 mm, zvisly 1 000 mm.
Oznacenie panelov v zmysle bodu 7.2.1.
Podorysy, rezy a pohlady budu podané lubovolnou dostatocne zretelnou grafikou. Ostatné
prílohy mozu byt spracované lubovolnou technikou, farebnou alebo ciernobielou. Popisy a názvy
vyobrazení moze sutaziaci umiestnit lubovolne, druh a velkost písma sa nepredpisuje, farba písma
sa pripusta len cierna. Grafické prílohy budu vyhotovené ako originál alebo tlac, odporuca sa v
matnej alebo pololesklej uprave. Prípustné su manuálne ako aj pocítacové techniky vyhotovenia.
Manuálne techniky je potrebné digitalizovat, pretoze je nevyhnutné ich kópiu vyhotovit na CD.
Textová cast musí mat krycí list oznaceny podla bodu 7.2.2.
Panely so sutaznym návrhom, textovou castou a obálkami (podla cl. 11.3 a 11.4) budu vlozené do
tuhého, nepriehladného a nepriesvitného obalu, ktory bude uzatvoreny, zalepeny a zapecateny.
Obal a vsetky prílohy budu oznacené nápisom „Súťaž Majer – NEOTVARAT!“.
11. POZADOVANY SPOSOB OZNACENIA SUTAZNYCH NAVRHOV
11.1 Podmienky anonymity
Sutazné návrhy budu prezentované anonymne. Žiadna cast sutazného návrhu nesmie

obsahovat heslo, ani inu graficku znacku, ktorá by mohla viest k poruseniu anonymity. Vsetky
prílohy sutazného návrhu vrátane panelov budu upravené jednotne v predpísanom formáte a v
pozadovanej grafickej uprave.
11.2 Uprava návrhu pre vyznacenie identifikácie
Kazdá príloha sutazného návrhu bude oznacená názvom sut aze „Obnova vojenského
cintorína z 1. sv. vojny v B. Bystrici - Majeri“ . Kazdy panel bude mat v pravom spodnom rohu
rámcek 3 x 3 cm, ktory musí zostat volny pre identifikacné císlo, ktorym overovatel sutaznych
návrhov oznací kazdy sutazny návrh.
11.3 Obálka s názvom „Spiatocná adresa“
Obálka bude obsahovat list papiera, na ktorom budu uvedené meno, adresa, telefónne císlo a
emailová adresa, na ktoré je mozné poslat rozhodnutie poroty o udelení cien, odovzdat odkaz,
zaslat Zápisnicu o priebehu sutaze, a vrátit neoceneny a neodmeneny návrh. Obálka musí byt
nepriehladná a nepriesvitná, bude zalepená a zapecatená, vlozená do obalu spolu so sutaznym
návrhom.
11.4 Obálka s názvom „Autor“
Obálka bude obsahovat mená, adresy s podpismi autorov, spoluautorov a dohodnuty
percentuálny podiel na cene alebo odmene a císlo bankového uctu, na ktory má byt cena alebo
odmena vyplatená prevodom. Obálka musí byt nepriehladná a nepriesvitná, bude zalepená a
zapecatená, vlozená do obalu spolu so sutaznym návrhom. Odborne sposobilé osoby pripoja ku
svojmu menu a podpisu otlacok autorizacnej peciatky.
11.5 Zabezpecenie anonymity súťažného návrhu pri poštovej zásielke
Pokial bude anonymny sutazny návrh posielany postou, je potrebné podla zákona o
postovych sluzbách v zmysle postového zákona a smernice c. 132/1998 pri doporucenej zásielke
uviest na obale nápis "Anonymná sutaz - adresa odosielatela sa nachádza vo vnutri zásielky".
12. OVEROVANIE SUTAZNYCH NAVRHOV
Overovatel sutaznych návrhov pred hodnotiacim zasadnutím poroty skontroluje cas dorucenia
sutaznych návrhov. Kazdy sutazny návrh oznací císlom a skontroluje uplnost sutaznych návrhov v
zmysle cl. 9. a cl. 11. V prípade pozadovanej odbornej sposobilosti otvorí obálku „autor“ a
skontroluje, ci ucastník vyzadovanu sposobilost alebo iné poziadavky kladené na ucastníka
preukazuje. Otvorené sutazné návrhy a obálku opätovne zapecatí vlastnou pecatou. O vysledku
overenia spíse zápisnicu, pricom zachová anonymitu sutaznych návrhov, a zápisnicu vlastnorucne
podpíse a predlozí porote na hodnotiacom zasadnutí. O obsahu návrhov musí zachovat mlcanlivost
ku ktorej sa zaviazal cestnych prehlásením.
13. KRITERIA HODNOTENIA A DOVODY VYLUCENIA NAVRHU ZO SUTAZE
13.1 Kritériá hodnotenia návrhov
1. Splnenie poziadaviek na navrhované riesenie v zmysle cl. 8 - vytvorenie dostojného
pietneho areálu voj. cintorína vrátane ideového zamerania pamätníka
2. Kvalita umelecko-architektonického návrhu
3. Kvalita formovania hmot a exteriérovych priestorov, originalita a aktuálnost
vyrazovych prostriedkov architektury
4. Reálnost, realizovatelnost a ekonomická efektívnost navrhovaného riesenia

13.2 Dovody pre vylúcenie návrhu z posudzovania v súťaži
13.2.1 Porota vyluci z posudzovania návrh, ktory nesplnil poziadavky podla tychto sutaznych
podmienok ak:
a) nevyhovel poziadavkám na rozsah, obsah alebo formu návrhu,
b) nemá pozadované sucasti, alebo prílohy,
c) nebol predlozeny v lehote na predkladanie návrhov alebo na urcenom mieste;
d) bola porusená anonymita ucastníka najmä tym, ze návrh bol predlozeny otvoreny alebo v
porusenom obale, alebo tym, ze na obale bol oznaceny udajmi, ktoré umoznuju identifikáciu
ucastníka;
e) nesplnil inu poziadavku podla tychto sutaznych podmienok, najmä ak nepreukázal
pozadovanu odbornu sposobilost, ak predlozil variantny sutazny navrh a sutazné podmienky to
neumoznuju, ak predlozil dva alebo viac sutaznych návrhov;
13.2.2 Sutaziaci beru na vedomie, ze vsetky sutazné návrhy, ktoré nespĺnaju sutazné podmienky v
bode 13.2.1 je sutazná porota povinná v zmysle cl. 13 Sutazného poriadku SKA vylucit z riadneho
posudzovania.
14. POROTA
14.1 Zloženie poroty
Porota má devät riadnych clenov a dvoch náhradníkov, a bude zasadat, rokovat a rozhodovat v
tomto zlození:
14.1.1 Riadni clenovia poroty
Závislí na vyhlasovatelovi:
1. Ing. arch. Peter Surovec – specialista pre urbanizmus a architekturu, Oddelenie uzemného
rozvoja a architektury MsÚ Banská Bystrica
2. Ing. arch. Ivica Gasparovicová, autorizovany architekt SKA, specialista pre urbanizmus a
architekturu, Oddelenie uzemného plánu MsÚ Banská Bystrica
Nezávislí na vyhlasovatelovi:
3. PhDr. Roman Hradecky, riaditel Stredoslovenského muzea B. Bystrica, podpredseda poroty
4. Dr. Imrich Purdek, PhD, vedecky pracovník Vojenského historického ustavu, odboru vojensko –
historickych vyskumov
5. Ing. Jana Králová, za MV SR, odbor miestnej státnej správy, samosprávy a zahranicnych
vztahov, sekcia verejnej správy
6. Ing. arch. Štefan Moravcík, autorizovany architekt SKA
7. Ing. arch. Branislav Hovorka, PHA architekti, Banská Bystrica
8. Ing. arch. Danica Turcanová, Atelier Turcan, Banská Bystrica, predsedkyna poroty
9. Ing. arch. Peter Kassa, autorizovany architekt SKA, Veduci odboru uzemného plánovania mesta
Zvolen
Za predsedu poroty bola na jej uvodnom zasadnutí zvolená Ing. arch. Danica Turcanová. Za
podpredsedu poroty bol na jej uvodnom zasadnutí zvoleny PhDr. Roman Hradecky.
14.1.2 Náhradníci poroty
Závislí na vyhlasovatelovi:

Ing. arch. Peter Lapín – specialista pre urbanizmus a architekturu, Oddelenie uzemného
rozvoja a architektury MsÚ Banská Bystrica
Nezávislí na vyhlasovatelovi:
Ján Pacek - predseda oblastnej organizácie SZPB v Banskej Bystrici
Riadneho clena poroty závislého na vyhlasovatelovi moze nahradit len osoba spomedzi
náhradníkov závislych i nezávislych na vyhlasovatelovi a to podla poradia. Riadneho clena poroty
nezávislého na vyhlasovatelovi moze nahradit len osoba spomedzi náhradníkov nezávislych na
vyhlasovatelovi.
14.1.3 Odborní znalci (ďalej experti)
Porota a vyhlasovatel menuju tychto expertov poroty:
JUDr., Mgr. Martin Kvietok – archeológ Stredoslovenské muzeum v Banskej Bystrici
Ing. arch. Zuzana Klasová, riaditelka Krajského pamiatkového uradu v Banskej Bystrici
Jana Pelikánová, Oddelenie kultury MsÚ v Banskej Bystrici
Sutazná porota si moze na uvodnom zasadnutí vyhradit právo navrhnut prizvanie ďalsích
odbornych znalcov podla potreby avsak len s vyslovnym suhlasom zástupcu vyhlasovatela. Táto
skutocnost musí byt zapísaná v Zápisnici o priebehu sutaze.
14.2 Rokovanie a hlasovanie poroty
Rokovania poroty sa zucastnuju vsetci riadni clenovia poroty, náhradníci a experti. Porota je
schopná uznásat sa, ak su prítomní clenovia poroty najmenej v pocte riadnych clenov. Porota
prijíma rozhodnutia jednoduchou väcsinou hlasov clenov poroty s právom hlasovat. Člen poroty
má právo do zápisnice uviest svoj názor o priebehu rokovania poroty a hlasovaní. Expert má
poradny hlas a má právo poziadat o záznam svojho názoru na sutazné návrhy a na vysledok
hodnotenia. Kazdy z porotcov zostaví vlastné poradie vítaznych návrhov na prvych troch miestach.
Vítazi budu urcení suctom hlasov jednotlivych hodnotiacich porotcov. Konecné poradie vítaznych
návrhov musí byt potvrdené hlasovaním porotcov. Z hodnotiaceho zasadnutia poroty bude
zhotovená zápisnica, ktorá bude obsahovat vsetky podrobnosti o vyhodnotení sutaze a vysledky
hlasovaní.
14.3 Ulohy poroty sú:
a) posudit sutazné podmienky pred vyhlásením sutaze návrhov, skontrolovat uplnost a kvalitu
sutaznych podkladov pred vyhlásením sutaze po overení Slovenskou komorou architektov,
b) kontrolovat dodrziavanie sutaznych podmienok pocas sutaze návrhov,
c) skontrolovat uplnost predlozenych návrhov podla sutaznych podmienok,
d) vylucit návrhy v zmysle cl. 13.2 tychto sutaznych podmienok, alebo návrhy ktoré inak
nevyhoveli poziadavkám podla sutaznych podmienok,
e) vyhodnotit predlozené návrhy podla kritérií urcenych v sutaznych podmienkach, zostavit
poradie predlozenych návrhov podla kritérií urcenych v sutaznych podmienkach,
f) rozhodnut o udelení cien za návrhy a odmien ucastníkom podla sutaznych podmienok,
vyhotovit zápisnicu o priebehu rokovania poroty,
g) vypracovat hodnotiace stanovisko k vysledkom sutaze,
Porota hodnotí návrhy pri prísnom zachovaní ich anonymity a vylucne podla kritérií
urcenych v sutaznych podmienkach. Anonymita musí byt zachovaná az do rozhodnutia o poradí
návrhov. Zápisnicu o zasadnutí poroty, na ktorom sa rozhodlo o poradí návrhov a o rozdelení cien a
odmien, podpísu vsetci clenovia poroty. Kópia zápisnice sa dorucí vyhlasovatelovi a vsetkym
ucastníkom v sutazi.

15. CENY, ODMENY
15.1 Ceny
Na ceny urcuje vyhlasovatel sumu 3500,- eur (slovami: tritisícpätsto eur),
1. cena sa stanovuje vo vyske 1800,- eur (slovami: jedentisícosemsto eur),
2. cena sa stanovuje vo vyske 1050,- eur (slovami: jedentisícpätdesiat eur),
3. cena sa stanovuje vo vyske 650,- eur (slovami: seststopätdesiat eur),
15.2 Odmeny
Pre návrhy neocenené, ktoré vsak priniesli pozoruhodné ciastkové podnety a riesenia, sa stanovuje
k moznému rozdeleniu celková ciastka na odmeny vo vyske 1000,- eur (slovami: jedentisíc eur).
15.3 Vyplatenie cien a odmien
Ceny a odmeny sa vyhlasovatel zaväzuje vyplatit v lehote podla cl. 16.7 sutaznych podmienok a v
zmysle cl. 11.4 ich poukázaním na bankovy ucet autora oceneného resp. odmeneného návrhu, v
prípade autorskych kolektívov podla pomeru uvedeného sutaziacimi v obálke „Autor“. Podkladom
k vyplateniu cien a odmien je zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty, v ktorej su vyhlásené
vysledky sutaze.
15.4 Podmienky pre prípadné rozhodnutie o inom rozdelení cien a odmien, prípadne
neudelenie niektorych cien a odmien
Sutazná porota moze rozhodnut o inom rozdelení alebo neudelení cien, prípadne o inom rozdelení,
prípadne neudelení odmien v plnej vyske, najviac vsak v odchylke 20% od danej ceny. Toto svoje
rozhodnutie musí porota podrobne zdovodnit do Zápisnice o priebehu sutaze. Rozhodnutie
sutaznej poroty podla tohto bodu nemoze presiahnut celkovu vysku cien a odmien, ktorá je
stanovená v bodoch 15.1 a 15.2 tychto sutaznych podmienok.
15.5 Náležitosti zdanenia cien, odmien udelenych v súťaži
Pri vyplate odmeny sa bude postupovat v zmysle zákona c. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Ceny a odmeny su uvedené vo vyske pred zdanením.
16. ZAKLADNE LEHOTY A TERMINY SUTAZE
16.1 Dátum ustanovujúceho zasadnutia sutaznej poroty bol stanoveny na 3. júna 2016.
16.2 Dátum vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 22. júna 2016.
16.3 Lehota k podaniu otázok sutaziacich a k zodpovedaniu otázok sutaznou porotou
16.3.1. Lehota k podaniu otázok sa stanovuje na 01.08.2016
16.3.2. Lehota k zodpovedaniu otázok sa stanovuje na najviac 10 dní od podania otázky
16.3.3. Termíny obhliadky rieseného priestoru boli stanovené na 07.07.2016 o 11:00 hod. a
21.07.2016 o 11:00 hod. so stretnutím na parkovisku pri ČS Slovnaft, Patrizánska cesta, GPS:
48.741259, 19.177258. Na obhliadku je postacujuce sa osobne dostavit, nie je potrebné sa
prihlasovat.
16.4 Termín odovzdania súťažnych návrhov súťažiacimi
Termín odovzdania sutaznych návrhov sa stanovuje na 06.09.2016 do 15:00 hodiny pre prípad
osobného alebo kuriérneho odovzdania. V prípade dorucovania sutazného návrhu postou sa
povazuje lehota za splnenu, ak bude návrh doruceny v rovnakom termíne. Za dorucenia sa povazuje
aj dorucenie vyzvy posty na prevzatie zásielky ulozenej na poste. Dátum podania zásielky s
návrhom na postovu prepravu nie je pre splnenie termínu urcujuci a nebude brany v uvahu. Pri
akejkolvek forme dorucenia musí byt zachovaná anonymita sutaziaceho.

16.5 Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty
Dátum zasadania sutaznej poroty k hodnoteniu sutaznych návrhov sa stanovuje predbezne na
08.09.2016 – 09.09.2016, druhy termín v prípade potreby bude 13.09.2016 – 14.09.2016.
16.6 Lehota na vyhlásenie vysledkov súťaže
Lehota k vyhláseniu vysledkov sutaze sposobom v zmysle tychto sutaznych podmienok sa
stanovuje na dobu najviac 14 dní od konecného rozhodnutia poroty o poradí a udelení cien a
odmien, predbezne do 30.09.2016.
16.7 Lehota na preplatenie cien a odmien
Lehota k preplateniu cien a odmien sposobom podla cl. 14.3 a 14.5 je stanovená na dobu 30 dní od
vyhlásenia vysledkov sutaze, predbezne do 30.10.2016.
16.8 Lehota na zverejnenie súťažnych návrhov
Vyhlasovatel zverejní ocenené a odmenené návrhy sposobom podla cl. 6.7.2. Lehota zverejnenia
na internetovej stránke je stanovená do 7 dní od vyhlásenia vysledkov sutaze, predbezne do
08.10.2016. Lehota na otvorenie vystavy návrhov je stanovená najneskor do konca roka 2016.
17. SPOSOB A MIESTO ODOVZDANIA SUTAZNYCH NAVRHOV
Sutazné návrhy je mozné odovzdat osobne oproti písomnému potvrdeniu od vyhlasovatela
sutaze sutaziacemu, alebo kuriérom pri zachovaní ustanovení tychto Sutaznych podmienok na
adrese sídla vyhlasovatela, prípadne podaním k postovej preprave podla cl. 16.4.
18. ZAVAZNOST VYSLEDKOV SUTAZE A DISCIPLINARNA ZODPOVEDNOST
18.1 Vysledok súťaže
Rozhodnutie poroty je záväzné pre vyhlasovatela, ucastníkov a clenov poroty.
18.2 Podmienky disciplinárnej zodpovednosti autorizovanych osob
Ustanovenie tychto sutaznych podmienok nie je na prekázku uplatnenia disciplinárnej
zodpovednosti autorizovanych osob podla platnej legislatívy Slovenskej komory architektov.
18.3 Záväzok vyhlasovatela a podmienky zadania zákazky
Na základe konecnych vysledkov sutaze vyhlasovatel vyzve autorov ocenenych, prípadne
odmenenych sutaznych návrhov k podaniu ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie pre
stavebné konanie a realizáciu. Zákazka moze byt zadaná len osobe oprávnenej projektovat v SR
podla §3, ods.1. zákona SNR c. 138/1992 Zb. v znení neskorsích predpisov, je autorizovanym
architektom a má autorské práva k predmetnému sutaznému návrhu.
19. AKCEPTOVANIE SUTAZNYCH PODMIENOK
19.1 Súhlas vyhlasovatela, sekretára, overovatela, súťažnych porotcov a odbornych znalcov s
podmienkami súťaže
Svojou ucastou na sutazi potvrdzuju vyhlasovatel, sekretár sutaze, overovatel, clenovia poroty ako
aj náhradníci a experti poroty, ze sa oboznámili so vsetkymi podmienkami sutaze, a zaväzuju sa, ze
budu tieto Sutazné podmienky dodrzovat a ctit.
19.2 Súhlas súťažiacich s podmienkami súťaže
Odovzdaním sutaznych návrhov vyslovuju sutaziaci suhlas so vsetkymi podmienkami sutaze
akoby zmluvy a s rozhodnutiami sutaznej poroty, vykonanymi v ich rámci a v sulade s nimi.

20. AUTORSKE PRAVA A ZVEREJNENIE SUTAZNYCH NAVRHOV
20.1 Autorské práva súťažiacich
Autori sutaznych návrhov mozu svoje sutazné návrhy publikovat a mozu ich opät vyuzit v inom
prípade.
20.2 Zvolenie k použitiu autorského diela pre úcely tejto súťaže
Ocenené a odmenené návrhy sa stávaju vlastníctvom vyhlasovatela sutaze, s vlastníctvom
neprechádza na vyhlasovatela autorské právo. Autori tychto návrhov udeluju vyhlasovatelovi
suhlas pouzit ich autorské diela pre ucely tejto sutaze. Pouzitie autorského diela pre iné ucely, ako
boli uvedené v tychto Sutaznych podmienkach, je viazané na vyslovny suhlas autorov. Neocenené
a neodmenené návrhy budu po ukoncení vystavy vrátené ucastníkom.
20.3 Súhlas súťažiacich so zverejnením autorov a súťažnych návrhov
Odovzdaním sutaznych návrhov vyslovuju sutaziaci suhlas s bezplatnou reprodukciou,
zverejnením a vystavením svojich sutaznych návrhov v rámci propagácie sutaze a jej vysledkov.
Sutaziaci, ktorí si praju, aby boli vysledky zverejnené a návrhy vystavené bez udania autora, uvedu
tuto skutocnost vyslovne samostatnym prehlásením prilozenym do obálky „Spiatocná adresa“. Po
vyhlásení vysledkov má sutaziaci právo oznámit vyhlasovatelovi, aby nezverejnil jeho dielo alebo
aby ho zverejnil anonymne. Toto právo musí autor uplatnit písomne najneskor do 5 kalendárnych
dní od vyhlásenia vysledkov sutaze.
21. PRAVNE PREDPISY, PODĽA KTORYCH SA SUTAZ KONA
Sutaz bola pripravená a bude prebiehat v sulade so Sutaznym poriadkom Slovenskej komory
architektov zo dna 13. apríla 2016 a ďalej v sulade s ustanoveniami § 847 az § 849 zákona c.
40/1964 Zb. Obcianskeho zákonníka v znení neskorsích predpisov, ustanoveniami zákona c.
185/2015 Z.z. Autorsky zákon v znení neskorsích predpisov, ustanoveniami zákona c. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov v znení neskorsích predpisov, s ustanoveniami zákona c. 50/1976 Zb. o
uzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebny zákon) v znení neskorsích predpisov a zákona
c. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v znení
neskorsích predpisov.
22. SCHVALENIE A OVERENIE SUTAZNYCH PODMIENOK
22.1 Overenie Súťažnych podmienok SKA
Tieto Sutazné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov listom KA-439/2016.
Osvedcenie o overení sa nacháda u vyhlasovatela a na urade Slovenskej komory architektov.
22.2 Schválenie Súťažnych podmienok
Tieto Sutazné podmienky boli schválené vyhlasovatelom, prerokované a odsuhlasené porotou na
uvodnom zasadnutí poroty v zmysle cl. 11 sutazného poriadku SKA, este pred vyhlásením sutaze
konanom 3 juna 2016.

