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1. VYHLÁSENIE SÚŤAŽE 

 
Belevis, s.r.o. pod záštitou Útvaru hlavného architekta mesta Nitra v zastúpení Ing. arch. Viktorom 
Šabíkom, AA vyhlasuje jednokolovú architektonickú súťaž na vytvorenie reprezentatívnej stavby 
v centre mesta Nitra, ktorá sa stane vlajkovou loďou investora, jeho sídlom a dotvorí by jeho celkovú 
identitu.  
Investor kladie vysoké požiadavky na kvalitu architektonického riešenia, napriek neobvyklej 
a komplikovanej zastavovacej schéme. Toto je hlavný dôvod prečo spoločnosť Belevis, s.r.o. spoločne s 
Útvarom hlavného architekta mesta Nitra zvolili formu architektonickej súťaže. 
Architektonická súťaž s názvom „Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova“ je vyhlásená ako projektová súťaž 
návrhov v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13. apríla 2016, s 
prihliadnutím k ustanoveniam Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení 
neskorších predpisov a podľa § 847 až § 849 zákona c. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 
Súťažné podmienky boli prerokované na prvom úvodnom zasadnutí poroty dňa 14.05.2020. Po ich 
dopracovaní a odsúhlasení členmi poroty boli Súťažné podmienky predložené na odsúhlasenie a 
overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora architektov súťažné podmienky overila dňa 
22.05.2020 Overenie č.: KA-313/2020.  
 
Investor ďakuje hlavnému architektovi mesta Nitra pánovi Ing. arch. Viktorovi Šabíkovi, AA za 
ústretovú komunikáciu.  
 

 
2. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE 

 
2.1 Identifikácia vyhlasovateľa 
názov:    Belevis, s.r.o. 

sídlo:    Štefánikova 9, 949 01 Nitra 

IČO:    50364286 

štatutárny orgán:  Mgr. Martin Repík, konateľ 

web:    www.belevis.sk 

 

2.2 Spracovateľ súťažných podmienok: 

meno:    Ing. Branislav Šarmír 

organizácia:   obstaráme, s.r.o. 

sídlo:    Kupeckého 5, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 

e-mail:    info@obstarame.sk   

tel.:    +421 903 299 288 

 

 

mailto:info@obstarame.sk
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2.3 Spracovateľ zadania: 

 Meno:    Ing. arch. Róbert Bakyta 

 Organizácia:   BAKYTA  s.r.o. 

 sídlo:    Starý Sliváš 342/6, 951 48 Jarok 

 e-mail:                             info@bakyta.sk 
 
Internetová stránka súťaže návrhov: www.belevis.sk/sutaz 
 
 

3. CIEĽ A PREDMET SÚŤAŽE 
 
Cieľom súťaže je výber najvhodnejšieho riešenia reprezentatívnej stavby v centre Mesta Nitra, ktorá sa 
stane vlajkovou loďou investora, jeho sídlom a teda dotvorí jeho identitu. Investor kladie vysoké 
požiadavky na kvalitu architektonického riešenia, napriek neobvyklej a komplikovanej zastavovacej 
schéme.  
 
Predmetom súťaže návrhov je získanie najvhodnejšieho návrhu pre riešenie budúcej nehnuteľnosti 
„Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova“.  

 
Podrobné zadanie súťaže je uvedené v Prílohe č. 01 (zadanie) týchto súťažných podmienok. 
 
Je žiaduce, aby pokyny uvedené v Prílohe č. 01 boli dodržané maximálnej miere. Ak v návrhu účastníka 
dôjde k výraznému odkloneniu sa od pokynov uvedených zadaní požaduje vyhlasovateľ grafickú či 
textovú argumentáciu účastníka, odôvodňujúcu takýto postup. 
 
 

4. DRUH SÚŤAŽE 
 

4.1 Podľa predmetu riešenia: Súťaž sa vyhlasuje ako architektonická. 
4.2 Podľa účelu:  Súťaž sa vyhlasuje ako projektová  
4.3 Podľa okruhu účastníkov: Súťaž sa vyhlasuje ako kombinovaná (vyhlásená pre vopred neurčený 
počet anonymných účastníkov a pre účastníkov, ktorí sú vyzvaní) 
4.4 Podľa počtu kôl súťaže: Súťaž sa vyhlasuje ako jednokolová. 
 
 

5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 
 
5.1 Podmienky účasti v súťaži 
Účastníkom súťaže môže byť jednotlivý účastník alebo tím - kolektív zložený z architekta, resp. 
kolektívu architektov, ktorí 

› ku dňu vypísania súťaže spĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť - autorizáciu podľa §4 písm. 
c) Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov a zároveň, 

› majú zrealizované aspoň jedno dielo s investičnými nákladmi vyššími ako 1 mil. € s DPH, 

http://www.belevis.sk/súťaž
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ktorého sú autormi za obdobie posledných 10 rokov od vyhlásenia tejto súťaže, t.j. 05/2020.  
› Pri kolektíve postačuje, ak tieto podmienky spĺňa minimálne jeden člen autorského kolektívu.  

 
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením čestného vyhlásenia (vzor je Prílohou č. 
3.0 k tejto výzve). 
 
5.2 Osoby vylúčené z účasti v súťaži 
Účastníkom v súťaži nesmie byť ten, kto: 
5.2.1 bol spracovateľom súťažných podmienok, 
5.2.2 je členom poroty alebo náhradníkom člena poroty, 
5.2.3 overoval súťažné podmienky za Slovenskú komoru architektov, 
5.2.4 je blízkou osobou, spoločníkom, zamestnancom alebo zamestnávateľom osoby uvedenej v 
písmenách 5.2.1 až 5.2.3. 
 
 

6. SÚŤAŽNÉ PODMIENKY A SÚŤAŽNÉ POMÔCKY 
 
6.1 Súťažné podmienky 
Súťažné podmienky sú zverejnené a voľne a neobmedzene prístupné na internetovej stránke súťaže 
www.belevis.sk/sutaz. O tejto súťaži budeme informovať na nasledovných stránkach: na stránke 
Slovenskej komory architektov www.komarch.sk a na stránke www.archinfo.sk.  
 
6.2 Súťažné pomôcky 
Súťažné pomôcky sú uvedené v kapitole 14. Prílohy k súťažným podmienkam. 
 
6.3 Sprístupnenie súťažných pomôcok 
Súťažné pomôcky sú voľne a neobmedzene prístupné spolu so súťažnými podmienkami na stránke 
www.belevis.sk/sutaz. 
 
 

7. KOMUNIKÁCIA V SÚŤAŽI 
 
7.1 Registrácia do súťaže 
Účastník sa pred podaním návrhu môže do súťaže registrovať uvedením svojej kontaktnej mailovej 
adresy sekretárovi. Registrácia nie je povinná. Jej účelom je zabezpečiť priebežné informovanie 
účastníkov o priebehu súťaže. 
 
7.2 Vysvetľovanie súťažných podmienok 
Účastníci môžu požiadať o vysvetlenie súťažných podmienok a pomôcok spôsobom, ktorý upravujú 
body 7.4.1 a 7.4.2, v lehote uvedenej v bode 13.2. Po uplynutí tejto lehoty si vyhlasovateľ vyhradzuje 
právo na otázky neodpovedať. 
Bez zbytočného odkladu po doručení otázky vyhlasovateľ v spolupráci s členmi poroty a prizvanými 
odborníkmi vypracuje odpoveď a zašle ju všetkým známym účastníkom vrátane toho kto otázku položil 
a odpovede zverejní na stránke súťaže návrhov  www.belevis.sk/sutaz  .  
 

http://www.belevis.sk/sutaz
http://www.komarch.sk/
http://www.archinfo.sk/
http://www.belevis.sk/súťaž
http://www.belevis.sk/sutaz
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7.3 Jazyk súťaže  
7.3.1 Rokovacím jazykom súťaže je slovenský jazyk. Všetky súťažné dokumenty, t.j. súťažné podmienky, 
pomôcky a dokumentácia o priebehu súťaže je a bude vyhotovovaná v tomto jazyku. V tomto jazyku 
prebieha aj dorozumievanie a vysvetľovanie a informácie medzi vyhlasovateľom a súťažiacimi. 
Súťažiaci sú oprávnení použiť pri dorozumievaní s vyhlasovateľom aj český jazyk. Celý súťažný návrh a 
tiež všetky dokumenty predložené do súťaže musia byť vyhotovené v slovenskom, prípadne českom 
jazyku. 
7.3.2 Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a predloží súťažný 
návrh a požadované doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v súťaži v pôvodnom 
jazyku a súčasne predloží preklad do slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov v obsahu 
predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. To sa netýka súťažného návrhu a 
dokladov predložených v návrhu súťažiaceho, ktorý je vyhotovený v českom jazyku. 
 
7.4 Dorozumievanie medzi vyhlasovateľom a účastníkmi 
7.4.1 Dorozumievanie sa v rámci súťaže bude uskutočňovať písomne v elektronickej podobe 
s výnimkou podania návrhov, ktoré sa uskutoční v listinnej podobe. Účastníkom sa v predmete 
emailovej správy odporúča  vždy uviesť názov súťaže.  
7.4.2  Komunikácia medzi účastníkmi a porotou prebieha vždy prostredníctvom sekretára na emailovej 
adrese info@obstarame.sk. 
7.4.3 Relevantné oznámenia o priebehu súťaže budú zverejňované aj na stránke súťaže 
www.belevis.sk/sutaz  .  
7.4.4  Oznámenie o výsledku súťaže bude účastníkom rovnako doručené prostredníctvom elektronickej 
pošty. 
 
 

8. PRIEBEH SÚŤAŽE 
 

8.1 Obhliadka riešeného územia 
Organizovaná obhliadka sa neuskutoční. Parcela je voľne prístupná a účastník ju môže na základe 
zváženia kedykoľvek navštíviť. Prípadné otázky, ktoré vzídu z obhliadky treba zaslať emailom 
sekretárovi súťaže na: info@obstarame.sk v lehote uvedenej v bode 13.2. 
 
8.2 Spracovanie návrhu 
Požiadavky vyhlasovateľa na predložené návrhy sú uvedené v prílohe k súťažným podmienkam č. 1.0 - 
zadanie a v nasledovných pokynoch na spracovanie návrhu. Očakáva sa, že účastník by sa nemal 
výraznejšie odkloniť od týchto požiadaviek. Požiadavky nie sú pre účastníka záväzné. Ak v návrhu 
účastníka dôjde k výraznému odkloneniu sa od požiadaviek, požaduje vyhlasovateľ grafickú či textovú 
argumentáciu účastníka, odôvodňujúcu takýto postup. 

 
Účastník spracuje návrh do 3 častí: 
 
8.2.1 Grafická časť 
Grafická časť bude prezentovaná na 3 paneloch odporúčaného formátu B1 (700x1000 mm). Panel bude 
nalepený na ľahkom materiáli určenom pre výstavné účely (odporúčame kappa dosky hrúbky 5 mm). 
Záväzná predloha súťažných panelov je v pomôckach v Prílohe č. 2.10 – Predloha súťažných panelov.   

mailto:info@obstarame.sk
http://www.belevis.sk/sutaz
mailto:info@obstarame.sk
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panel č. 1 bude obsahovať: 
 

1.  zákresová vizualizácia do fotky - dočasný stav, 
2. menšiu zákresovú vizualizáciu do fotky s obrysom predpokladaného susedného domu na 

parcelách  č. 1187 /5,9,10,12, 
3. situáciu v mierke 1:500 s pôdorysom 1.NP-parter 1, 
4. situáciu v mierke 1:500 s pôdorysom 2.NP-parter 2, 
5. axonometrické zobrazenie v mierke 1:750,  
6.  textová časť počet znakov max. 2000, 
7.  plošné ukazovatele podľa predlohy na panely 

 
panel č. 2 bude obsahovať: 
 

1. pôdorys 1. pp - parkovanie v  mierke 1:250, 
2. pôdorys 1. np - parter 1 v  mierke 1:250, 
3. pôdorys 2. np - parter 2 v  mierke 1:250, 
4. pôdorys 3. np a 4. np v mierke 1:250, 
5. pôdorys 5. np ustúpené  v mierke 1:250, 
6. charakteristický pozdĺžny rez v mierke 1:250, 
7. charakteristický priečny rez v mierke 1:250, 
8. rez fasády s princíp detailom, odporúčaná mierka 1:50, 
9. voľný obsah podľa uváženia 

 
panel č. 3 bude obsahovať: 
 

1. pohľad severný, 
2. pohľad južný, 
3. pohľad západný, 
4. pohľad východný, 
5. vizualizácia interiéru  
6. voľný obsah podľa uváženia. 

 
 poznámka:  

1. Odporúčame použiť ako zákresovú foto vizualizáciu OD Prior po zamýšľanej rekonštrukcii. 
Na vizualizácii je použitá na fasáde keramická glazúrovaná tvarovka odkazujúca na jeho 
pôvodný plášť zo 70-tych rokov. kamera z ktorej bola vizualizácia robená je označená v 
situácii a taktiež parametre jej nastavenia.  

 
2. Odporúčame dodržať záber všetkých pôdorysov rezov pohľadov axonometrií tak ako je to 

v predlohe. 
 
8.2.2 Elektronická časť 
Návrh (jeho grafická časť) musí byť predložený tiež v digitálnej podobe. 
▪ vo formáte *.pdf a .jpg alebo ekvivalentnom (pri kvalite minimálne 300 dpi) pre publikovanie 
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súťažného návrhu, 
▪ elektronická podoba návrhu musí byť účastníkmi predložená pamäťovom médiu - CD/DVD nosiči, 

resp. pamäťovom nosiči s možnosťou pripojenia cez USB port,  
▪ v prípade manuálnych grafických techník je možné odovzdať návrh vo vyššie uvedených formátoch 

prefotografovaním alebo preskenovaním originálov. 
 
8.2.3 Obálka AUTOR 

▪ čestné vyhlásenie účastníka (vzor v Prílohe č. 3.0 k týmto súťažným podmienkam), 

▪ identifikačné údaje účastníka, adresu miesta sídla, miesta podnikania, vrátane mailovej adresy 
a bankového spojenia pre prípad vyplatenia ceny, spolu s uvedením všetkých autorov návrhu a nimi 
podpísaného súhlasu na použitie návrhu pre účelu účasti v súťaži návrhov (vyplní vzorový formulár 
v Prílohe č. 3.0 – Čestné vyhlásenie a identifikačné údaje účastníka), 

▪ ak si autor neželá zverejniť svoju identitu, uvedie účastník túto skutočnosť tiež v časti návrhu 
označenej ako „AUTOR“. 

 
8.3 Predloženie návrhu 
 
8.3.1 Návrh účastník predloží v nepriehľadnom obale/obálke, ktorý musí byť uzavretý a prelepením 
prípadne zapečatením zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu. Návrh je možné doručiť osobne, 
poštou, prípadne kuriérom. Na obale nesmú byť uvedené identifikačné údaje ani značky, ktorými by 
mohlo dôjsť k porušeniu anonymity súťaže. Na obale bude uvedená adresa :  
 
 obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5, 821 08 Bratislava (vchod do budovy je z Kupeckého 3)   
  
 Obal bude označený nápisom „Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova – NEOTVÁRAŤ !“ 
 
8.3.2 Obal ponuky bude obsahovať uzavreté časti, na ktoré účastník uvedie ich názov 

▪ Uzavretý obal s označením „Súťažný návrh“, ktorý bude obsahovať 
o grafickú časť návrhu   
o elektronickú podobu návrhu (pamäťové médium)  

▪ Osobitne uzavretý obal s označením „Autor“ s obsahom uvedeným v bode 8.2.3. 
 
8.3.3 Grafická a elektronická časť nesmú byť označené identifikačnými údajmi ani značkou, ktorou by 
mohlo dôjsť k porušeniu anonymity súťaže. 
 
8.3.4 Ak bude návrh posielaný poštou, obal zásielky ani poštová sprievodka nesmú byť označené 
spiatočnou adresou odosielateľa. Na obálke účastník uvedie: „Adresa odosielateľa vo vnútri zásielky“ a 
na poštovej zásielke sa v rubrike odosielateľ uvedie: „Anonymná súťaž“. 

 
8.3.5 Za včas doručený návrh sa považuje taký, ktorý bol preukázateľne doručený do konca lehoty na 
predkladanie návrhov. 
 
8.3.6 Účastníkovi, ktorý predloží návrh osobne bude vystavené potvrdenie o prevzatí návrhu. 
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9.  HODNOTIACE KRITÉRIUM 
 

9.1 Celková kvalita architektonického riešenia vo vzťahu k zadaniu (zahŕňa v sebe aj funkčné a 
prevádzkové riešenie a technickú a ekonomickú realizovateľnosť návrhu).  

 
9.2 Spôsob uplatnenia kritéria: Porota väčšinovým hlasovaním pridelí každému návrhu poradie v 
hodnotení vo vzťahu ku kritériu uvedenému v bode 9.1. Vyššie poradie patrí vždy návrhu, ktorý vo 
väčšej miere spĺňa požiadavky kritéria na hodnotenie ponúk. Víťazným návrhom sa stane návrh, ktorý 
sa umiestni na prvom (najvyššom) mieste v poradí hodnotenia návrhov. 
 

10. CENY A ODMENY 
 

10.1 V súťaži návrhov budú účastníkom udelené nasledovné ceny: 
 1. miesto: 11 000 € 
 2. miesto:   7 000 € 
 3. miesto:   5 000 €   
 

10.2  Vyhlasovateľ vyzve 3 účastníkov na predloženie návrhu. Každému z vyzvaných účastníkov, ktorý 
predloží návrh spĺňajúci všetky podmienky súťaže, bude vyplatená odmena (skicovné) vo výške 6 000 €. 
Vyzvaní účastníci taktiež predkladajú návrhy anonymne.  
 

 
11. ĎALŠÍ POSTUP A PREDPOKLADANÁ SUMA NASLEDUJÚCICH PRÁC 

 
11.1 Rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné.  
 
11.2 Zákazka môže byť zadaná účastníkovi, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný. Ak by nastala 
situácia, že vyhlasovateľ a víťazný uchádzač sa nedohodnú na ďalšom postupe, najmä z dôvodu 
požiadaviek na cenu, ktorá bude prekračovať možnosti vyhlasovateľa, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
rokovať s účastníkom, ktorý sa umiestnil na druhom mieste. A takto obdobne aj v prípade účastníka na 
treťom mieste.  
 
11.3 Predmetom zákazky bude dodávka nasledujúcich služieb spočívajúcich v dopracovaní súťažného 
návrhu: 

▪ Dopracovanie súťažného návrhu formou architektonickej štúdie, 
▪ Dopracovanie súťažného návrhu pre účely konania o vydanie územného rozhodnutia (v súlade s 

vyhláškou 453/2000 Z.z.), 
▪ Dopracovanie súťažného návrhu pre účely konania o vydanie stavebného povolenia ( v súlade s 

vyhláškou 453/2000 Z.z.), 
▪ Dopracovanie súťažného návrhu do formy potrebnej pre realizáciu stavby (v súlade s rozsahom 

prác podľa sadzobníka UNIKA), 
▪ Občasný autorský dozor (v súlade s rozsahom prác podľa sadzobníka UNIKA). 

 
11.4 Po skončení súťaže návrhov bude zákazka na poskytnutie služieb zadávaná formou rokovania. 
 



 

 
 

 

 

 

 

10 

11.5 Predpokladaná  hodnota budúcej investície je 5 400 000 € bez DPH 
Podľa cenníka UNIKA 2020: pásmo IV, občianske bytové a zdravotnícke stavby.  
 

11.6 Predpokladaná cena za projektovú dokumentáciu (štúdia, projekt pre územné a stavebné konanie, 
realizačný projekt a autorský dozor), ktorú vyhlasovateľ plánuje zadávať víťaz 

DUR ........................... 11 % .............37 620 EUR 
PSP............................. 23% ...............78 660 EUR 
RP............................... 24% ...............82 080 EUR 
Autorský dozor............. 5%................17 100 EUR 
 
Spolu:  63 % ....................................215 460 EUR bez DPH 
 

11.7 V prípade zmeny objemu investície sa cena projektovej dokumentácie dohodne primerane 
k zmenenému rozsahu investície. Vždy však podľa aktuálneho cenníka UNIKA.  
 
11.8 Účastník súťaže návrhov, s ktorým bude uzatvorená zmluva na dodanie projektovej dokumentácie 
súhlasí s tým, aby bola výška jemu pridelenej ceny odpočítaná od ceny za projektovú dokumentáciu.  
 

12. POROTA 
 

12.1 Porota 
 
Členovia poroty: 

1. Ing. arch. Pavel Paňák, nezávislý na vyhlasovateľovi, predseda poroty 
2. Ing. arch. Martin Kusý ml., nezávislý na vyhlasovateľovi 
3. Ing. arch. Michal Bogár, nezávislý na vyhlasovateľovi 
4. Ing. arch. Štefan Polakovič, nezávislý na vyhlasovateľovi 
5. Ing. arch. Milan Csanda, člen Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, 

architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť 
6. Ing. arch. Peter Mezei, člen Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, 

architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť 
7. Mgr. Martin Repík, investor 
 

Náhradníci poroty: 
1. Ing. arch. Marek Harčarík, nezávislý na vyhlasovateľovi 
2. Ing. Lucia Bérešová, závislá na vyhlasovateľovi 

 
12.2 Pomocné orgány poroty:  
        Porota si môže prizvať expertov, ktorý však nebudú mať hlasovacie právo 
 
Sekretár súťaže návrhov: 

Ing. Branislav Šarmír, info@obstarame.sk, +421 903 299 288 
 
Overovatelia návrhov: 

Mgr. Silvia Jančová,  

mailto:info@obstarame.sk
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Bc. Marek Halmo. 
 
12.3 Porota je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci riadny členovia poroty, resp. ak sú všetci 
neprítomní riadny členovia poroty nahradení náhradníkmi. Porota rozhoduje nadpolovičnou väčšinou 
hlasov prítomných. Náhradníci sa budú zúčastňovať na rozhodovaní poroty s poradným hlasom. Ak je 
neprítomný člen poroty, stáva sa náhradník členom poroty. Náhradníci sú uvedení v poradí, v akom 
nahradia v prípade potreby neprítomného člena poroty. 
 
12.4 Experti 
Vyhlasovateľ súhlasí s tým, aby si porota na vyhodnotenie špecifickej otázky prizvala na zasadnutie a 
aby si vypočula stanovisko znalca alebo iného odborníka. Prizvaný znalec alebo iný odborník má  
poradný hlas a nesmie sa zúčastniť rozhodovania o poradí návrhov.  
 
 

13. TERMÍNY SÚŤAŽE NÁVRHOV 
 
13.1 zverejnenie výzvy:     25.5.2020 
 
13.2 otázky možno pokladať do (odporúčaná lehota): 26.8.2020  
 
13.3 lehota na predloženie návrhov:   9.9.2020  do 12:00 na adrese   
       obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5, 821 08 Bratislava  
       (vchod do budovy je cez Kupeckého 3) 
 
13.4 hodnotiace zasadnutie poroty:    do 14 dní po dátume pre odovzdanie 
 
13.5 oznámenie výsledkov:    do 3 dní po vyhodnotení 
 
13.6 vyplatenie odmien:    do 30 dní po oznámení výsledkov 
 
 
 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

14.1 Účastníci berú na vedomie, že všetky súťažné návrhy, ktoré nespĺňajú predpísané požiadavky 

obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach budú vylúčené. 

14.2Vyhlasovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať autorské práva v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. 

Autorský zákon. 

14.3 Účastník súťaže návrhov podaním súťažného návrhu udeľuje vyhlasovateľovi súhlas na použitie 

návrhu na prezentačné účely vyhlasovateľa, formou verejného vystavovania, formou zverejnenia ma 

webovej stránke a formou zverejnenia v tlačenej publikácii. Ocenené a odmenené súťažné návrhy sa 

stávajú majetkom vyhlasovateľa súťaže. Ostatné návrhy sa vrátia účastníkom. Použitie autorského diela 
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na iné účely, ako boli uvedené v týchto súťažných podmienkach, je však viazané na výslovný súhlas 

autorov. 

14.4 Vyhlasovateľ súťaže môže súťaž odvolať (zrušiť) len zo závažných dôvodov. Ak vyhlasovateľ zruší 

súťaž pred rozhodnutím poroty o poradí návrhov a udelení cien a odmien, každému účastníkovi, 

ktorého návrh splnil podmienky súťaže, vyplatí 400 € ako odškodnenie. 

14.5  V prípade zrušenia súťaže bude vyhlasovateľ informovať všetkých účastníkov emailom a túto 

informáciu zverejní bezodkladne na stránke súťaže www.belevis.sk/sutaz .  

15. PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODMIENKAM 
 
1.0_ZADANIE_POLYFUNKČNÝ DOM ŠTÚROVA ULICA NITRA 
 
2.01_SITUÁCIA A VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
2.02_PROJEKT REKONŠTRUKCIE OD TESCO 
2.03_ANALÝZA ÚZEMIA 
2.04_FOTODOKUMENTÁCIA 
2.05_3D MODEL 
2.06_PREDLOHA SÚŤAŽNÝCH PANELOV 
 

  3.0_ ČESTNÉ VYHLÁSENIE A IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ÚČASTNÍKA 
 
 
 
 
Súčasťou súťažných podmienok a príloh (SP) sú aj diela iných autorov. Autori poskytli svoj súhlas na 
použitie len na účely tejto súťaže návrhov. Iné použitie diel je možné len so súhlasom autora(ov).“ 

http://www.belevis.sk/sutaz
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