
Informačný list súťaže návrhov 

overovanej Slovenskou komorou architektov 

 

1. Názov súťaže :   

Nová mestská plaváreň v Ružomberku  
2.    Identifikácia  vyhlasovateľa : 
Názov, adresa       Mesto Ružomberok, Mestský úrad, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 

spracovateľ súťažných podmienok: Ing. arch. Pavol Šrankota tel.: 044 / 431 44 31 E-mail: 

srankota@ruzomberok.sk 

odb. spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie, reg. č. Mgr. Mária Sleziaková  tel.: 044 / 431 44 17  E-

mail: sleziakova@ruzomberok.sk 

sekretár súťaže: Ing. arch. Šrankota Pavol  tel.: 044/431 44 31  E-mail: srankota@ruzomberok.sk 

overovateľ súťažných návrhov: Ing. Alžbeta Kopáčková  tel.: 044 / 431 44 31  E-mail: 

kopackova@ruzomberok.sk 

3. Stručný opis predmetu súťaže :   
Predmetom súťaže je architektonicko-urbanistické riešenie novostavby objektu mestskej plavárne spolu s 

úpravou priľahlých priestorov. Nová mestská plaváreň má byť koncipovaná športovo - primárne ako 

plavecký bazén, so 6 dráhami s dĺžkou 25m, nakoľko v okolí Ružomberka sa nachádzajú viaceré vodné 

relaxačné centrá. Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby sú 3 000 000 € bez DPH.   

Účelom súťaže je nájsť najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa, 

obsiahnuté v súťažných podmienkach a priloženom lokalitnom programe.    

4. Druh súťaže : 
 podľa predmetu riešenia: architektonická / urbanistická / krajinárska / konštrukčná / kombinovaná  

 podľa účelu: projektová / ideová 

 podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná / užšia verejná / vyzvaná / kombinovaná  

 podľa počtu kôl : jednokolová / dvoj a viackolová 

5. Podmienky účasti v súťaži : 
Napr.: Autorizácia v Slovenskej komore architektov podľa   /  splnenie podmienok osobného postavenia 

uchádzača podľa §32 zákona č. 343/2016 o verejnom obstarávaní. 

Účastníkom je každý, kto má záujem zúčastniť sa súťaže návrhov (§ 119 ods. 4 ZVO) a súčasne spĺňa 

požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch podľa: 

a) § 4 zákona (architekti) 

b) § 5 ods. 1 písm. a) zákona (inžinieri) 

c) § 14b zákona (hosťujúci architekti a hosťujúci stavební inžinieri) 

Odbornú spôsobilosť účastník preukazuje odtlačkom okrúhlej pečiatky a podpisom v obálke autor. 

 

Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti architekta podľa zákona č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej 

právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. 

6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov : 
Súťažné podmienky vrátane ich príloh je možné získať na webovej adrese súťaže 

http://www.ruzomberok.sk/sk/samosprava/titulka/2018 v profile verejného obstarávateľa – vyhlasovateľa 

na elektronickom úložisku vestníka Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk,  na internetových 

stránkach SKA www.komarch.sk, na internetovej stránke Českej komory architektov www.cka.cz a na 

internetovej stránke www.archinfo.sk. 

Všetky pomôcky k súťažným podmienkam sú vyhotovené v digitálnej podobe (*.pdf,  *.doc, *.dwg, *.dwf, 

*.skp, *.jpg, *.xls) a sú stiahnuteľné pod nasledovným linkom: https://ulozto.sk/!vp3rVjcvrzk5/sutazne-

pomocky-zip. Vyhlasovateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený úplný a priamy prístup prostredníctvom 

elektronických prostriedkov k súťažným podmienkam, vrátane všetkých príloh a súťažných pomôcok. 

 

7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov : 
uviesť  napr:  Výsledok súťaže sa zverejní aj na webovej stránke 

http://www.ruzomberok.sk/sk/samosprava/titulka/2018 webovej stránke SKA www.komarch.sk, na 

internetovej stránke Českej komory architektov www.cka.cz, na internetovej stránke www.archinfo.sk a vo 

Vestníku verejného obstarávania. Súťažné návrhy budú zverejnené formou verejného vystavovania, 
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zverejnením na webovej stránke a prípadne aj vo forme tlačenej publikácie. Súťažné návrhy budú 

zverejnené formou verejného vystavovania, zverejnením na webovej stránke a prípadne aj vo forme 

tlačenej publikácie. LEHOTA NA VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE je  do 05.10.2018, LEHOTA NA 

VÝSTAVU SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV je  do 60 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže. 

8. Ceny a odmeny,  režijné náklady : 
1. cena: 8.000  euro;   2. cena: 5.000  euro;   3. cena: 3.000 euro 

10.1.2. Porota má právo rozhodnúť aj o neudelení niektorej z cien. 

10.1.3. Porota má právo rozhodnúť o udelení odmien účastníkom ktorých návrhy sa neumiestnili na 2. 

alebo 3. mieste, ktoré však priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia, pričom celková čiastka k 

rozdeleniu na odmeny je vo výške 2.000 €. 

10.1.4. V prípade ak sa na 1., 2. alebo 3. mieste umiestni viac návrhov, odmena určená pre príslušné 

umiestnenie sa jednotlivým umiestneným účastníkom rozdelí na rovnaké časti. 

9. Lehoty súťaže : 
Dátum vyhlásenia súťaže: 27.04.2018 

Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov : 2.8.2018 do 24.00 hod. (z dôvodu primeranej 

lehoty na vypracovanie návrhu) 

Termín odovzdania návrhov: do 05.09.2018 (streda), do 15.30 hod 

Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 17.9.2018 - o 9.00 hod 

Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do  05.10.2018 

Lehota na preplatenie cien a odmien: do 30 dní od vyhlásenia výsledkov 

10. Zloženie poroty : 
 RIADNI ČLENOVIA POROTY: 

Nezávislí na vyhlasovateľovi: 

1. Ing. arch. Martin Bišťan    - autorizovaný architekt SKA (predseda poroty) 

2. doc. Ing. arch. Antonín Novák   - autorizovaný architekt ČSK  

3. Arch. Pavol Mikolajčák    - autorizovaný architekt  

4. Ing. arch. Štefan Moravčík    - autorizovaný architekt SKA 

 

Závislí na vyhlasovateľovi: 

5. Ing. arch. Jozef Jurčo     - autorizovaný architekt SKA 

6. Ing. Róbert Kollár      - poslanec mestského zastupiteľstva 

7. JUDr. Ľubomír Kubáň     - poslanec mestského zastupiteľstva 

 

NÁHRADNÍCI 

Nezávislí na vyhlasovateľovi: 

Ing. arch. Peter Nezval    - autorizovaný architekt SKA 

Ing. arch. Tomáš Szöke    - autorizovaný architekt SKA 

Ing. arch. Katarína Bergerová 

 

Závislí na vyhlasovateľovi: 

Vojtech Macko 

 

Experti poroty : p. Ilavský - technológ pre bazény  

porota môže prizvať ďalšieho experta podľa potreby 

11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky: 

Ide o postup v zmysle § 119 - § 125 /súťaž návrhov/ zákona o verejnom obstarávaní ako urbanistická  

verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby  

postupom podľa § 98 ods.1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní. Víťaz súťaže získa právo na 

poskytnutie služby – spracovanie súťažného návrhu. 

12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :  

č. KA-227/2018 z 20. apríla 2018 


