SÚŤAŽNÉ PODMIENKY ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE
MESTO PRIEVIDZA
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza

vyhlasuje
v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 19. mája 2007, v znení
platnom ku dňu vyhlásenia súťaže, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 618/2003 Z. z.
Autorský zákon a v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom
poriadku
(stavebný
zákon)
v
znení
neskorších
predpisov,
podľa Občianskeho zákonníka

ARCHITEKTONICKÚ SÚŤAŽ
s predmetom riešenia

OBNOVA ČASTI NÁMESTIA SLOBODY V PRIEVIDZI

Mgr. Edita Mrázová
vedúca odboru územného plánovania
stavebného poriadku, výstavby
a životného prostredia

Prievidza, júl 2013

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

1 ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE
1.1 Vyhlasovateľ
MESTO PRIEVIDZA
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza
1.2 Spracovateľ Súťažných podkladov
Ing. arch. Milan Chmura
Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
tel.: 046/ 517 96 23
E-mail: milan.chmura@prievidza.sk
1.3 Sekretár súťaže
Ing. Roman Veselý
Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
tel.: 046/ 517 96 14
E-mail: roman.vesely@prievidza.sk
1.4 Overovateľ súťažných návrhov
Ing. arch. Milan Chmura
Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
tel.: 046/ 517 96 23
E-mail: milan.chmura@prievidza.sk
2 PREDMET A ÚČEL SÚŤAŽE
2.1 Predmet súťaže
Predmetom súťaže je spracovanie návrhu architektonického riešenia časti pešej zóny so
zakomponovaním vodného prvku a súvisiaceho priestoru pešej zóny na Námestí slobody
v centrálnej mestskej zóne. Námestie sa nachádza v centre mesta. Riešené územie je vymedzené
na severnej časti námestia a je ohraničené pamätníkom (Pomník na námestí padlým účastníkom
v SNP, reliéfna plastika s povstaleckou tematikou a socha, dielo R. Pribiša a arch. Š. Lukačoviča)
a okrajom spevnenej plochy realizovanej v zmysle projektu Pešej zóny Námestia slobody.
V riešenom území sa nachádza Trojičný stĺp barokový, kamenný .
Námestie slobody v Prievidzi bolo v predchádzajúcich 20 rokoch postupne obnovené.
Definované riešené územie časti námestia funkčne je zostávajúca časť, ktorá nebola obnovená.
Predstava návrhu smeruje k dokompletizovaniu námestia s funkčným riešením s prioritou chodca
a priestormi a atraktivitami pre pobyt v centre mesta. V riešenom území je požadované
zakomponovanie vodného prvku ako náhrady za nefunkčnú fontánu pri zhromažďovacom
priestore, v súčasnosti využívanej ako pódium pre kultúrne aktivity. Filozofiou návrhu riešenia je
námestie ako celku, ktorý dotvára mestskú krajinu s akcentom v centrálnej polohe hlavného
námestia.

2.2 Účel a poslanie súťaže
Účelom a poslaním súťaže je nájsť a oceniť najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní
požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch. Ide o:
- najvhodnejšiu koncepciu dotvorenia riešeného územia,
- optimálne prevádzkové a hmotovo - priestorové riešenie časti námestia so zakomponovaním
vodného prvku,
- riešenie spevnených plôch, mestského mobiliáru a zelene.
2.3 Podmienky zadania zákazky
S účastníkom, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný, alebo s niektorým z účastníkov, ktorých
návrhy boli ocenené podľa poradia zostaveného porotou, bude podľa Zák. č. 25/2006 Z. z.
rokovacím konaním bez zverejnenia uzavretá zmluva o dielo na vypracovanie všetkých stupňov
projektovej dokumentácie (projekt pre stavebné konanie, realizačný projekt) a výkon autorského
dozoru.
Zákazka môže byť zadaná len osobe oprávnenej projektovať v SR podľa zákona SNR č. 138/92
Zb., ktorá má autorské práva k predmetnému súťažnému návrhu a bude spĺňať podmienky podľa
§ 26 Zák. č. 25/2006 Z. z.
3 DRUH SÚŤAŽE
3.1 Podľa predmetu riešenia
Súťaž sa vyhlasuje ako architektonická.
3.2 Podľa okruhu účastníkov
Súťaž sa vyhlasuje ako verejná anonymná pre vopred neurčený počet súťažiacich.
3.3 Jazyk súťaže
Jazyk súťaže je slovenský. Všetky súťažné dokumenty, t.j. súťažné podmienky, podklady
a dokumentácia o priebehu súťaže sú a budú vyhotovované v tomto jazyku. V tomto jazyku
prebieha aj dorozumievanie, vysvetľovanie a informácie medzi vyhlasovateľom a súťažiacimi.
Celý súťažný návrh a tiež všetky dokumenty predložené do súťaže musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku. Uvedené sa netýka návrhu, ktorý je vyhotovený v českom jazyku.
3.4 Podľa počtu vyhlásených kôl
Súťaž sa vyhlasuje ako jednokolová.
4 ZÁKLADNÉ TERMÍNY SÚŤAŽE
- Úvodné zasadnutie poroty
: 10.07.2013
- Vyhlásenie súťaže
: 07.08.2013
- Poskytovanie súťažných podkladov do
: 07.10.2013 do 11.00 h
- Termín prehliadky riešeného územia s vysvetlením
: 07.10. 2013 o 11. 00 h
- Lehota na predloženie otázok k súťažným podmienkam
: 07.10.2013
- Zodpovedanie otázok
: 11.10.2013
- Lehota na odovzdanie súťažných návrhov
: 25.10.2013 do 13.00 h

- Otváranie súťažných návrhov
- Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže
- Oznámenie výsledkov súťaže
- Lehota na vyplatenie cien a odmien
- Výstava súťažných návrhov

: 31.10.2013 o 14.00 h
: 05.11.2013
: 08.11.2013
: 08.12.2013
: do dvoch mesiacov od oznámenia výsledkov

Súťažný elaborát musí byť doručený najneskôr do 25.10.2013 do 13.00 h vyhlasovateľovi súťaže,
na adresu:
Mesto Prievidza
Mestský úrad
Námestie slobody č.14 (do rúk sekretára súťaže Ing. Roman Veselý, Hviezdoslavova 3, č.dv.516)
971 01 Prievidza
Neskôr doručené návrhy nebudú do súťaže zaradené.
Súťažiaci, ktorí sa rozhodnú súťažný návrh poslať poštou, musia podať na poštovú prepravu
súťažný návrh v lehote na odovzdanie súťažných návrhov, t.j. do 25.10.2013 do 13.00 h. Dátum
a čas odovzdania zásielky na prepravu musí byť potvrdený na poštovej sprievodke a avizovaný
vyhlasovateľovi faxom alebo e-mailom (roman.vesely@prievidza.sk) pri zachovaní anonymity
odosielateľa – súťažiaceho.
5 ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
5.1 Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každý jednotlivec alebo kolektív, občan Európskej únie, s výnimkou
osôb uvedených v bode 5.2, ktorí vlastní oprávnenie na vykonávanie činnosti (odborná
spôsobilosť) podľa § 4 písm. b) zákona č. 138/1992 Zb., v znení neskorších predpisov.
Účastník preukáže splnenie tejto podmienky dodaním čestného prehlásenia, ktoré vloží do
obálky „Autor“, v ktorom prehlási, že je oprávnený na vykonávanie činnosti (odborná
spôsobilosť) podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb., v znení neskorších predpisov a nie sú mu známe
prekážky, pre ktoré by v rokovacom konaní nevedel zdokladovať podmienky účasti podľa §26
zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.2 Osoby vylúčené zo súťaže
Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré
- vypracovali v návrhu súťažných podmienok kritéria výberu účastníkov alebo kritéria
hodnotenia návrhov,
- sú členmi alebo náhradníkmi súťažnej poroty, odbornými znalcami prizvanými súťažnou
porotou alebo pomocnými orgánmi súťažnej poroty,
- overovali súťažné podmienky za Komoru slovenských architektov,
- sú blízkou osobou, spoločníkom, zamestnancom alebo zamestnávateľom osoby uvedenej
v predchádzajúcich bodoch.
5.3 Obmedzenie podľa bodu 5.2 sa nevzťahuje
na osobu, ktorá vypracovala alebo sa podieľala na vypracovaní dokumentov, ktoré sú použité
v súťažných podmienkach ako východiskový podklad súťaže alebo ako súťažná pomôcka.

5.4 Vyhlásenie súťaže
Súťaž bude vyhlásená na internetovej stránke Slovenskej komory architektov a na internetovej
stránke mesta Prievidza.
6 SÚŤAŽNÉ PODKLADY
6.1 súťažné podmienky,
6.2 súťažné pomôcky, ktoré sú prílohou súťažných podmienok:
6.2.1 Kópia katastrálnej mapy s hranicami riešeného územia jpg (CD - scan)
6.2.2 Digitálna technická mapa, s polohopisom a výškopisom a vyznačenou hranicou riešeného
územia (CD – formát dwg)
6.2.3 Informatívne fotografické zábery územia z ľudského horizontu.
6.3 Sprístupnenie súťažných podmienok
Od 07.08.2013 budú súťažné podmienky k dispozícii k nahliadnutiu na internetovej stránke
mesta Prievidza a u sekretára súťaže.
Súťažné podklady si môžu súťažiaci prevziať osobne a bezplatne, stiahnuť z internetu zo stránky
mesta alebo požiadať písomne vyhlasovateľa – sekretára súťaže o ich zaslanie poštou v termíne
do 07.10.2013 do 11.00 h.
7 ZÁVÄZNÉ POŽIADAVKY NA NÁVRH
7.1 Navrhované riešenie musí rešpektovať určenú polohu lokality. Územie sa nachádza
v centre mesta. Riešením je nutné rešpektovať pamätník (Pomník na námestí padlým účastníkom
v SNP, reliéfna plastika s povstaleckou tematikou a socha, dielo R. Pribiša a arch. Š.
Lukačoviča), Trojičný stĺp a pešie prepojenia. Navrhované riešenie vhodne prepojiť priestorom
námestia s podmienkou dodržania hraníc pozemku pre umiestnenie vodného prvku. V návrhu
riešiť pripojenie objektov na verejné inžinierske siete.
Predstava návrhu smeruje k dokompletizovaniu námestia s funkčným riešením s prioritou chodca
a priestormi a atraktivitami pre pobyt v centre mesta. V riešenom území je požadované
zakomponovanie vodného prvku ako náhrady za nefunkčnú fontánu pri zhromažďovacom
priestore, v súčasnosti využívanej ako pódium pre kultúrne aktivity. Filozofiou návrhu riešenia je
námestie ako celok, ktorý dotvára mestskú krajinu s akcentom v centrálnej polohe hlavného
námestia.
Predmetom riešenia je vodný prvok, ktorý má prispieť k zatraktívneniu Námestia Slobody.
V letných a teplejších obdobiach vzhľadom na jej charakter a umiestnenie má slúžiť ako priestor
oddychu, ochladzovania priestoru a miesta voľnočasových aktivít celej škály vekových skupín.
Vodný prvok nemá byť klasická fontána s vodnou plochou a zopár trysiek, ale väčšia plocha
z kamennej dlažby zaujímavo riešená a členená s množstvom trysiek striekajúcich vodu do väčšej
výšky, čím by vznikla rozprášená vodná clona s predpokladom efektívnej prevádzky, obkolesená
sedením a pôvodnými mohutnými stromami po obvode. Návrh riešenia by mal akceptovať
súčasnú filozofiu riešenia námestia.

8 POŽADOVANÝ ROZSAH A OBSAH SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU
8.1 Textová časť – sprievodná správa v rozsahu max. 4 A4
8.2 Grafická časť:
širšie vzťahy vrátane schémy peších ťahov riešenia v M 1:500,
návrh – situácia v M 1:200,
pôdorysy a rezy vodného prvku M 1:50,
vzorový priečny rez v M 1:10, architektonický detail,
vizualizácia návrhu, koncepčné skice, prezentácia podľa voľby súťažiaceho.
Pre vhodné definovanie riešenia je možné upraviť mierku zobrazovania podľa potreby.
8.3 Spôsob spracovania
Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej a grafickej forme, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jeho obsahu a v digitálnej forme. Súťažiaci vypracuje návrh v podrobnosti a rozsahu,
ktorý pokladá za dostatočný pre úplné pochopenie navrhnutého riešenia.
Všetky výkresy musia byť jednostranne nakašírované na tvrdom podklade v základnom formáte
A2 - na výšku, v počte max. 2 ks. Do súťaže nie je dovolené doručiť grafickú časť zrolovanú
v tubuse.
Počet vyhotovení súťažného návrhu:
- 1 x tlačené vyhotovenie :
- textová časť
- grafická časť
- 1 x elektronická forma na CD (kompletné vyhotovenie súťažného návrhu vo formáte
jpg)
Do súťaže nie je prípustné predloženie variantných riešení.
9 ZÁVÄZNÝ SPÔSOB OZNAČENIA SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU
9.1 Grafická časť súťažného návrhu bude vypracovaná podľa podmienok uvedených v bode 8.
Výkresy budú spolu so sprievodnou správou vložené do tvrdého obalu, ktorý bude
zapečatený. Na obale bude nápis „Súťaž – Obnova časti Námestia slobody Prievidza neotvárať“.
Výkresy budú označené názvom výkresu a očíslované poradovým číslom podľa zoznamu
výkresov a príloh, ktorý bude nalepený na vnútornej strane obalu. Výkresy a sprievodná správa
budú označené nápisom „Súťaž – vodný prvok Námestie slobody Prievidza“. CD nosič bude
umiestnený v samotnej zapečatenej obálke označenej „Súťaž – Obnova časti Námestia slobody
Prievidza – CD“. Obal, výkresy a sprievodná správa nesmú byť označené menami autorov a ani
žiadnou značkou, ktorou by mohlo dôjsť k porušeniu anonymity súťaže. Pri náznaku porušenia
anonymity bude návrh vylúčený zo súťaže.
Vo vnútri obalu budú nalepené:
- zoznam výkresov a príloh,
- zapečatená obálka s označením „Spiatočná adresa“ s uvedením adresy, na ktorú má byť návrh
zaslaný v prípade, že nebude hodnotený. Ako spiatočnú adresu možno použiť adresu Slovenskej
komory architektov – Panská 15, 811 01 Bratislava,
- zapečatená obálka označená „Autor“ obsahujúca meno a adresu alebo mená a adresy členov
súťažného kolektívu a všetky údaje potrebné pre vyplatenie udelených cien a odmien, čestné
prehlásenie požadované podľa bodu 5.1. Táto obálka musí obsahovať aj súhlas alebo nesúhlas

autora alebo členov autorského kolektívu so zverejnením mena a ostatných osobných údajov
o autoroch v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade, že súťažiaci nedá
vyhlasovateľovi súhlas so zverejnením mena a ostatných údajov, musí uviesť heslo, pod ktorým
má byť návrh zverejnený a vystavený.
9.2
V záujme urýchlenia vyplatenia cien a odmien vyhlasovateľ žiada súťažiacich, aby v
obálke „Autor“ uviedli číslo, resp. čísla účtov členov súťažiaceho kolektívu s určením
percentuálneho podielu pre rozdelenie cien a odmien jednotlivým členom. Ak nebude
uvedené požadované rozdelenie cien a odmien, celá suma bude zaslaná na meno uvedené ako
prvé v poradí.
Zároveň žiadame, aby v tejto obálke boli pri jednotlivých menách uvedené adresy a ostatné
údaje dôležité pre vyplatenie cien a odmien. Vyhlasovateľ s osobnými údajmi bude pracovať
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
9.3
Ak bude súťažný návrh do súťaže zasielaný poštou, obal zásielky ani poštová sprievodka
nesmú byť označené spiatočnou adresou odosielateľa. Podľa § 16 ods. 1 Poštovného prepravného
poriadku sa na obálke uvedie: „Adresa odosielateľa vo vnútri zásielky“ a na poštovej zásielke sa
v rubrike odosielateľ uvedie : „Anonymná súťaž“.
10. KRITÉRIÁ HODNOTENIA A DÔVODY VYLÚČENIA ZO SÚŤAŽE
10.1 Kritériá hodnotenia
Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií na
hodnotenie súťažných návrhov:
1. architektonická kvalita návrhu (kompozície a funkčných väzieb riešeného územia,
dotvorenie prostredia, nápaditosť a využitie prvkov drobnej architektúry a zelene),
2. prevádzkové riešenie ( optimalizácia prevádzky a prepojenia peších ťahov),
3. ekonomická efektivita a realizovateľnosť navrhovaného riešenia.
10.2 Dôvody pre vylúčenie zo súťaže
Porota vylúči z posudzovania všetky návrhy, ktoré:
- nespĺňajú obsahové požiadavky vypísania;
- nezodpovedajú formálnym požiadavkám týchto Súťažných podmienok;
- neboli doručené v požadovanom termíne;
- zreteľne poukazujú na porušenie anonymity.
Súťažiaci berú na vedomie, že všetky súťažné návrhy, ktoré nespĺňajú predpísané formálne
podmienky obsiahnuté v týchto Súťažných podmienkach je súťažná porota povinná podľa čl.14
ods.3 Súťažného poriadku SKA vylúčiť z riadneho posudzovania.
11 MENNÝ ZOZNAM RIADNYCH ČLENOV POROTY A ICH NÁHRADNÍKOV
11.1 Členovia poroty
Porota má sedem riadnych členov a bude zasadať, rokovať a rozhodovať v tomto zložení:
Riadni členovia poroty:
- závislí na vyhlasovateľovi:
JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta

MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Bc. Roman Hlaváč – predseda komisie dopravy, výstavby, územného plánu
a životného prostredia MsZ
Mgr. art. Roman Gatial – architekt mesta
- nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Jaroslav Janes – autorizovaný architekt
Ing. arch. Jozef Šoltés – zástupca Slovenskej komory architektov
Ing. arch. Rudolf Žákovský, zástupca Slovenskej komory architektov Bratislava
Náhradníci :
Mgr. Edita Mrázová – vedúca odboru územného plánovania,
stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia
Ing. Andrea Nikmonová – vedúca oddelenia výstavby, verejných prác a životného
prostredia
Rozhodnutie poroty bude konečné a nie je možné proti nemu sa odvolať. Porota si v prípade
potreby vyhradzuje právo prizvať k hodnoteniu ďalších expertov.
12 CENY, ODMENY A NÁHRADY PRE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE
12.1 Ceny
V súťaži návrhov budú udelené ceny a odmeny, ktoré budú vyplatené v mene Euro (€). Ceny
a odmeny v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z., udelené v súťaži sú pred zdanením. Cena a odmena
môže byť udelená len súťažiacim, ktorí splnili súťažné podmienky účasti v súťaži uvedené
v súťažných podmienkach a návrh nebol porotou v priebehu hodnotenia vylúčený zo súťaže
a porota ich návrh ocenila alebo odmenila.
V súťaži návrhov budú udelené nasledovné ceny pred zdanením:
1. cena sa stanovuje vo výške 1000,- €
2. cena sa stanovuje vo výške 600,- €
3. cena sa stanovuje vo výške 400,- €
Porota môže navrhnúť aj iné rozdelenie cien podľa hodnotenia návrhov a určenia poradia
súťažných návrhov v hodnotení, celková suma však nesmie byť prekročená.
Porota môže udeliť zvláštne odmeny pre návrhy, ktoré priniesli pozoruhodné čiastkové podnety
a riešenia. K možnému rozdeleniu na odmeny sa stanovuje celková čiastka vo výške 200,- €.
12.2 Náhrady nákladov spojených s účasťou v súťaži
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša uchádzač bez finančného
nároku voči vyhlasovateľovi.
12.3 Vyhlásenie výsledkov súťaže
Vyhlasovateľ oboznámi s výsledkami súťaže všetkých účastníkov písomne. Po skončení súťaže
usporiada výstavu. Jej presný termín, miesto a dátum konania bude včas oznámený všetkým
účastníkom. Výsledky súťaže budú uverejnené na internetových stránkach SKA a mesta
Prievidza.

13 DÔVERNOSŤ PRÍPRAVY A PRIEBEHU SÚŤAŽE
Informácie týkajúce sa prípravy súťaže, vysvetľovania, preskúmania a hodnotenia súťažných
návrhov sú dôverné. Predseda a členovia poroty, orgány poroty, overovateľ, sekretár a ostatné
zodpovedné osoby vyhlasovateľa poverené prípravou a prácou na priebehu súťaže nesmú počas
prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej anonymnej architektonickej súťaže poskytnúť alebo
zverejniť uvedené informácie ani záujemcom o účasť v súťaži, ani žiadnym iným osobám.
Porota a iné osoby, ktorým boli sprístupnené súťažné podmienky, nesprístupňujú informácie
v nich obsiahnuté až do dňa poskytovania súťažných podmienok a neposkytujú ani
nesprístupňujú informácie o návrhoch počas ich vyhodnocovania.
Informácie, ktoré uchádzač v súťažnom návrhu označí za dôverné, nebudú zverejňované alebo
ináč použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so
zákonom a inými všeobecne záväznými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 363/2005 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, atď.)
Osoby, ktoré sa budú podieľať na príprave a priebehu súťaže a členovia poroty a jej orgánov
musia byť viazané mlčanlivosťou.
Súťažné návrhy uchádzačov a ich jednotlivé časti nesmú byť použité bez predchádzajúceho
súhlasu uchádzačov inak, ako v súlade s autorským zákonom a podľa týchto súťažných
podmienok.
14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Odovzdaním súťažného návrhu súťažiaci vyslovujú súhlas so všetkými podmienkami,
s bezplatnou reprodukciou a s vystavením návrhu. Pre účely zverejnenia mena autorov je v súlade
so zákonom č. 363/2005 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov potrebný
súhlas, resp. nesúhlas so zverejnením mena, resp. mien členov autorského kolektívu podľa
požiadavky na obsah obálky „AUTOR“. Vyhlasovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať autorské
práva súťažiacich v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
15 PRÁVNE PREDPISY, PODĽA KTORÝCH SA SÚŤAŽ KONÁ
Súťaž bola pripravená a bude prebiehať v súlade so Súťažným poriadkom SKA v platnom znení,
a ďalej hlavne v súlade, s ustanoveniami § 847 až § 849 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho
zákonníka, ustanoveniami zákona č.618/2003 Z. z. Autorský zákon, ustanoveniami zákona
č.595/2003 Z. z. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, s ustanoveniami zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
16 SCHVÁLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
Tieto Súťažné podklady boli prerokované a odsúhlasené porotou na ustanovujúcom zasadnutí
poroty konanom 10.07.2013, schválené vyhlasovateľom a overené Slovenskou komorou
architektov listom 16.07.2013. Osvedčenie o overení je u vyhlasovateľa.

