
Informačný list súťaže návrhov 
overovanej Slovenskou komorou architektov 

 
1. Názov súťaže :  Výstavba bytového komplexu na sídlisku KVP, Košice 
 
2.    Identifikácia  vyhlasovateľa : 
Názov, adresa: ANDROMEDA INVEST, s.r.o., Južná trieda 5, 04001, Košice, Slovensko 
spracovateľ súťažných podmienok: Andromeda Invest s.r.o. tel.: 0905 993 811 E-mail: 
sutaz@bytyandromeda.sk   
sekretár súťaže a overovateľ súťažných návrhov: Marianna Najmíková tel.: 0948 008 461 E-mail: 
km@kmreality.sk 
3. Stručný opis predmetu súťaže :   
Účelom súťaže je výber najvhodnejšieho riešenia bytového komplexu a občianskej vybavenosti na 
pozemku investora o výmere 27765 m2  na sídlisku KVP v Košiciach. 
4. Druh súťaže : 
 podľa predmetu riešenia: urbanisticko-architektonická 
 podľa účelu: projektová 
 podľa okruhu účastníkov: vyzvaná 
 podľa počtu kôl : jednokolová  
5. Podmienky účasti v súťaži : 
Občania EÚ, ktorí ku dňu vypísania spĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť – autorizáciu podľa §3 a 
§4 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov na spracovanie ÚPP a ÚPD.  
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok : 
Súťažné podmienky si môžu súťažiaci  prevziať v digitálnej forme : vyžiadať u sekretára zaslanie 
emailom alebo vyzdvihnúť osobne u sekretára súťaže na základe telefonickej dohody. 
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov : 
Na nasledujúcich internetových stránkach: www.komarch.sk , www.archinfo.sk , www.ska.cz  a na 
stránke vyhlasovateľa Andromeda Invest, s.r.o.  
8. Ceny a odmeny,  režijné náklady : 
Architekti, ktorí boli vyzvaní priamo investorom, dostanú po splnení podmienok a odovzdaní súťažného 
návrhu režijnú odmenu, a to 3000eur plus 500eur ako paušálnu náhradu cestovných nákladov pre 
mimokošické tímy. 
9. Lehoty súťaže : 
Dátum vyhlásenia súťaže: 2.1.2019  
Termín vyžiadania súťažných podmienok a pomôcok : do 31.1.2019 do 24:00 hod. 
Termín odovzdania návrhov: do 5.2.2019 18:00 
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 28.2-1.3.2019 
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 5.3.2019 
Lehota na preplatenie cien a odmien: 7 dní od prezentácií 
 
10. Zloženie poroty : 
 Riadni členovia poroty: 
          závislý na vyhlasovateľovi: 
          Ing. Miroslav Kacej – konateľ spol. Andromeda Invest, s.r.o. 
          nezávislí na vyhlasovateľovi: 
          Ing. arch. Viktor Malinovský – autorizovaný architekt SKA 
         Ing. arch. Irakli Eristavi – autorizovaný architekt SKA 
          Ing. arch. MArch Adam Gebrian 
          Ing. arch. Anton Reitzner – autorizovaný architekt SKA    
Náhradníci poroty:  
             nezávislí na vyhlasovateľovi: 

Ing. arch. Peter Stano – autorizovaný architekt SKA 
Ing. arch. Ladislav Bobčák – autorizovaný architekt SKA 
závislý na vyhlasovateľovi 

           Mgr. Martin Eliaš – konateľ spoločnosti Andromeda Invest, s.r.o.  

http://www.komarch.sk/
http://www.archinfo.sk/
http://www.ska.cz/


Experti poroty: Ing. arch. Petronela Királyová 
                         Ing. Pavel Titl, PT Inžiniering – doprava 
                         Ing. arch. Ladislav Kočiš 
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky: 
Hlavnou cenou súťaže je získanie zákazky pre tím, ktorý s vyhlasovateľom následne dokončí celý projekt 
do finálnej podoby.  
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :  
KA-657/2018 zo dňa 19.12.2018 


