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MOBILIÁR PRE POHRONSKU HRADNU CESTU

Banská Bystrica, Žarnovica, 25. júl 2019

1 / 16

OBSAH SUTAZNÝCH PODMIENOK

strana č.
OBSAH

2

1. VYHLÁSENIE

3

2. ORGANIZACNE ZABEZPECENIE SUTAŽE

3

3. PREDMET A UCEL SUTAŽE

3

4. 4. DRUH SUTAŽE

4

5. 5. UCASTNICI SUTAŽE

4

6. KOMUNIKÁCIA V SUTAŽI

4

7. SUTAŽNE POMOCKY

6

8. POŽIADAVKY NA NAVRHOVANE RIESENIE

7

9. POŽADOVANY ROZSAH A OBSAH SUTAŽNEHO NÁVRHU

9

10. POŽADOVANÁ UPRAVA SUTAŽNEHO NÁVRHU

10

11. POŽADOVANY SPOSOB OZNACENIA SUTAŽNYCH NÁVRHOV

10

12. OVEROVANIE SUTAŽNYCH NÁVRHOV

11

13. KRITERIÁ HODNOTENIA A DOVODY VYLUCENIA NÁVRHU ZO SUTAŽE

11

14. POROTA

12

15. CENY, ODMENY

13

16. ZÁKLADNE LEHOTY A TERMINY SUTAŽE

14

17. SPOSOB A MIESTO ODOVZDANIA SUTAŽNYCH NÁVRHOV

14

18. ZÁVAZNOST VYSLEDKOV SUTAŽE A DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOST

15

19. AKCEPTOVANIE SUTAŽNYCH PODMIENOK

15

20. AUTORSKE PRÁVA A ZVEREJNENIE SUTAŽNYCH NÁVRHOV

15

21. PRÁVNE PREDPISY, PODĽA KTORYCH SA SUTAŽ KONÁ

16

22. SCHVÁLENIE A OVERENIE SUTAŽNYCH PODMIENOK

16

2 / 16

1. VYHLÁSENIE
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v spolupráci s Rozvojovou agentúrou
BBSK, n.o. vyhlasuje v súlade so Sútaznym poriadkom Slovenskej komory architektov zo 16. mája
2018 (ďalej len „SP SKA“), s prihliadnutim k ustanoveniam zákona č.138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorsky zákon v zneni neskorsich predpisov verejnú
anonymnú architektonicko-krajinársku projektovú sútaz návrhov
„MOBILIÁR PRE POHRONSKU HRADNU CESTU“
Sútazné podmienky (ďalej len „SP“) boli prerokované a odsúhlasené porotou na ustanovujúcom
zasadnuti poroty, konanom 28. júna 2019. SKA sútazné podmienky overila dňa 23.07.2019,
overovaci protokol č. KA-544/2019.
2. ORGANIZACNE ZABEZPECENIE SUTAZE
2.1 Identifikacia vyhlasovatela
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON
ICO:

42 304 482

Adresa:

Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica

Korespondenčná adresa:

Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
tel.: +421 911 961 699; e-mail: regiongron@gmail.com

v zastúpeni:

Mgr. Žofia Buganová, vykonny riaditeľ OOCR Región Gron,
tel.: +421 911 961 699

2.2 Spracovatel sutaznych podmienok
Ing. arch. Tomás Sobota,

Komenského 479/11, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: +421 905 596 209; e-mail: tsobota@tsobota.sk

2.3 Sekretar sutaze
Ing. arch. Tomás Sobota,

Komenského 479/11, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: +421 905 596 209; e-mail: tsobota@tsobota.sk

2.4 Overovatel sutaznych navrhov
Hlavny overovateľ:

Martin Danis, vedúci oddelenia VO BBSK

3. PREDMET A UCEL SUTAZE
3.1 Predmet sutaze
Predmetom sútaze je riesenie jednotného mobiliáru pre lokality pri turistickych cieľoch areálov
hradov Pohronskej hradnej cesty a na vodnej trase Hronom s vyriesenim pilotnej lokality
pristaviska pri hrade Reviste, pri zrúcanine hradu Sásov a v predpoli Zvolenského zámku, ktorej
rozsah je definovany v sútaznych pomôckach ako „vymedzenie rieseného územia“. Podstatnym
pre sútaz je návrh mobiliáru, pričom vytipované lokality majú poslúzit ako demonstrácia jeho
pouzitia. Nie sú konkrétnymi rieseniami daného priestoru.
Ciselny kód sluzby pre hlavny predmet a doplňujúce predmety zo Spoločného slovnika
obstarávania (CPV): 71200000-0 - Architektonické a súvisiace sluzby, 71220000-6 - Návrhárske a
architektonické sluzby.
Predpokladaná hodnota zákazky, stanovená v súlade s § 120 ods. (4) ZVO, je v rozmedzi od
36.000 az do 40.000 EUR bez DPH vrátane cien a odmien v sútazi návrhov.
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3.2 Ucel sutaze
Učelom sútaze je ziskat najlepsi návrh v zmysle kritérii hodnotenia, pričom po ukončeni sútaze
očakáva vyhlasovateľ ďalsie dopracovanie architektonického diela vitazom sútaze v podobe
zhotovenia projektovej dokumentácie pre katalóg prvkov mobiliáru a realizačnej PD pre pilotnú
lokalitu hradu Sásov, vrátane autorského dozoru. Zákazka bude zadaná v rozsahu a spôsobom
uvedenym v čl. 18.3 tychto SP.
Priestory pristaviska Reviste a predpolie Zvolenského zámku sú v sútazi pouzité len pre účely
overenia koncepcie a nebudú predmetom priameho pokračovania v zákazke.
4. DRUH SUTAZE
V zmysle článku 4 SP SKA sa sútaz vyhlasuje ako:
4.1 podla predmetu riešenia

kombinovaná, architektonicko - krajinárska

4.2 podla ucelu

projektová

4.3 podla okruhu ucastnikov

verejná anonymná

4.4 podla priebehu

jednoetapová

5. UCASTNICI SUTAZE
5.1 Podmienky ucasti v sutazi
5.1.1 Sútaz sa vyhlasuje ako verejná anonymná pre neobmedzeny okruh účastnikov. Učastnikom
je kazdy, kto má záujem zúčastnit sa sútaze návrhov.
5.1.2 Návrh môze predlozit kazdy, kto je oprávneny na činnost podľa §4 alebo §4a Zákona
č.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch,
v zneni neskorsich predpisov, alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa prislusnej
legislativy v niektorom zo státov Európskeho hospodárskeho priestoru a Svajčiarskej
konfederácie. Splnenie podmienky účasti bude zdokladované podľa čl. 11. 4 tychto SP.
5.1.3 V priamom rokovacom konani, na ktoré vyhlasovateľ vyzve účastnika, ktorého návrh porota
vyhodnoti ako vitazny, bude vyhlasovateľ pozadovat od záujemcu preukázanie splnenia
podmienok účasti osobného postavenia v zmysle ust. §32 ZVO a spôsobom uvedenym v
ZVO.
5.2 Osoby vylucene z ucasti v sutazi
5.2.1

Učastnikom v sútazi nesmie byt ten, kto

a) bol spracovateľom sútaznych podmienok,
b) je členom poroty, vrátane jej pomocnych orgánov,
c) overoval sútazné podmienky za komoru,
d) je blizkou osobou, spoločnikom, zamestnancom alebo zamestnávateľom osoby uvedenej v
pismenách a) az c).
5.2.2 Obmedzenie podľa čl. 5.2.1 sa nevztahuje na osobu, ktorá
a) vypracovala alebo sa podieľala na vypracovani dokumentu, ktory je pouzity v sútaznych
podmienkach ako vychodiskovy podklad sútaze alebo ako sútazná pomôcka,
b) je vitazom alebo jednym z vitazov alebo ocenenych z predchádzajúcej sútaze alebo
predchádzajúcej etapy sútaze, ak jeho návrh je v sútazi súčastou sútaznych podmienok ako
vychodiskovy podklad sútaze.
6.

KOMUNIKÁCIA V SUTAZI

6.1 Vyhlasenie sutaze
Sútaz je vyhlásená dňom zverejnenia oznámenia o vyhláseni sútaze. Oznámenie bude
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z v e r e j n e n é n a i n t e r n e t o v e j s t r á n k e v y h l a s o v a t e ľ a s ú t a z e www.regiongron.sk,
https://regiongron.sk/aktualne-vyzvy/ na internetovej stránke partnera BBSK www.bbsk.sk, SKA
www.komarch.sk, na internetovej stránke Ceskej komory architektu www.cka.cz a na internetovom
portáli www.archinfo.sk.
Vysledky sútaze budú zverejnené rovnakym spôsobom ako jej vyhlásenie.
6.2. Spristupnenie sutaznych podmienok a pomocok
6.2.1

Sútazné podmienky a sútazné pomôcky si môzu účastnici prevziat počas celého
priebehu sútaze v digitálnej forme jednym z nasledovnych spôsobov:
- bezplatne stiahnut z internetovej stránky https://regiongron.sk/aktualne-vyzvy/ resp. z
niektorych zdrojov uvedenych v odseku 6.1,
- vyziadat pisomnou formou, alebo zaslanim emailu, u sekretára sútaze ich zaslanie emailom, alebo prostrednictvom elektronickej zásielkovej sluzby.

6.2.2

Sútazné podmienky a pomôcky budú poskytnuté bezodplatne.

6.2.3

Uchádzač sa zaväzuje, ze prevzaté sútazné pomôcky pouzije len na účely tejto sútaze a
po jej ukončeni budú vymazané zo vsetkych nosičov, na ktorych boli ulozené a to bez
ohľadu na skutočnost, či sa sútaze zúčastnil, alebo nie.

6.3 Jazyk sutaze
Jazykom sútaze je slovensky jazyk.
6.4 Dorozumievanie medzi vyhlasovatelom a ucastnikmi
6.4.1 Dorozumievanie v rámci sútaze bude v jazyku (jazykoch) sútaze, pisomne v listinnej
alebo elektronickej forme. Dokumenty môzu byt doručené osobne, postovou zásielkou, alebo emailom. V záhlavi dokumentu alebo na postovej obálke alebio v predmete e-mailu bude uvedeny
názov sútaze.
6.4.2 V pripade, kde to určujú sútazné podmienky, musia byt dokumenty adjustované vzdy
takym spôsobom, aby nedoslo k poruseniu anonymity účastnika. Toto ustanovenie sa tyka aj
zasielanych dát (PDF, DOC a podobne), ktoré musia byt bez moznosti identifikovat autora.
6.4.3 Prostrednikom medzi vyhlasovateľom a účastnikmi je po vyhláseni sútaze az do jej
ukončenia vyhradne sekretár sútaze, uvedeny v čl. 2, ods. 2.3. Sekretárovi treba adresovat vsetky
pripomienky, poziadavky a otázky v lehotách stanovenych sútaznymi podmienkami.
6.4.4 Telefonická komunikácia zo strany účastnika je mozná len o organizačnych otázkach
súvisiacich s pozadovanou informáciou, a to na telefónnom čisle sekretára sútaze, uvedenom v čl.
2, ods. 2.3, v čase od 08:00 do 16:00 v pracovnych dňoch.
6.4.5 Relevantné oznámenia v rámci priebehu sútaze, určené pre vsetkych účastnikov
sútaze, bude vyhlasovateľ zverejňovat na svojej internetovej stránke
https://regiongron.sk/aktualne-vyzvy/. Oznámenie o vysledkoch sútaze budú zasielané na
spiatočnú adresu, ktorú sútaziaci uvedie v obálke „Spiatočná adresa“ dľa v čl. 11.3.
6.5. Vysvetlovanie sutaznych podmienok
6.5.1 Sútaziaci môzu k sútaznym podmienkam vzniest otázky spôsobom, ktory upravuje čl.
6.4.1 a v lehote v zmysle čl. 16.3.1. Po tejto lehote uz nie je mozné podávat k sútazi otázky, resp.
otázky kladené po tejto lehote bude vyhlasovateľ ignorovat.
6.5.2 Po zozbierani vsetkych otázok sekretárom sútaze vyhlasovateľ v spolupráci s členmi
poroty a prizvanymi odbornikmi, zodpovie vsetky otázky a odpovede zasle v lehote najneskôr v
zmysle čl. 16.3.2. Odpovede na otázky budú sútaziacim zaslané na spiatočné postové resp. emailové adresy, ktoré uviedli sútaziaci pri prihláseni sa do sútaze, resp. na adresy, z ktorych boli
zaslané otázky, a tiez spristupnené na internetovej stránke vyhlasovateľa.
6.6 Vyhlasenie vysledkov sutaze a zverejnenie navrhov
6.6.1 Vyhlasovateľ sútaze v lehote podľa čl. 16.7 zasle sútaziacim pisomné oznámenie o
vysledku sútaze vrátane zápisnice z hodnotiaceho rokovania poroty. Súčasne v tejto lehote vyhlási
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vysledky sútaze oznámenim, ktoré bude zverejnené spôsobom stanovenym v ods. 6.1.
6.6.2 Vyhlasovateľ sútaze v lehote podľa čl. 16.8 zverejni ocenené a odmenené sútazné
návrhy na svojej internetovej stránke https://regiongron.sk/aktualne-vyzvy/ Originálne panely
ocenenych a odmenenych sútaznych návrhov budú vystavené v priestoroch Zvolenského zámku.
Návrhy budú zverejnené v súlade s čl. 19.2 tychto sútaznych podmienok.
6.7 Zapisnice zo zasadnutia poroty
6.7.1 Zo zasadnuti poroty (úvodné zasadnutie a hodnotiace zasadnutie) vypracuje sekretár
sútaze zápisnice. Predseda poroty môze v pripade nepritomnosti sekretára poverit vedenim
zápisnice inú osobu spomedzi členov poroty. Zápisnicu z hodnotiaceho zasadnutia poroty
podpisujú vsetci členovia poroty. Ak niektory člen poroty odmietne podpisat zápisnicu, uvedie sa
dôvod odmietnutia v zápisnici.
6.7.2 Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty obsahuje hlavne zápisy z rokovania
poroty vrátane postupov a vysledkov hlasovania, rozhodnutie o vylúčeni návrhov zo sútaze,
zoznam vsetkych posudzovanych sútaznych návrhov, posúdenie vsetkych sútaznych návrhov,
rozhodnutie o rozdeleni cien a udeleni odmien vrátane jeho zdôvodnenia.
6.7.3 Do Zápisnice z hodnotiaceho zasadnutia poroty budú zaznamenané odlisné názory
členov sútaznej poroty, ak o to tito členovia vyslovne poziadajú. Do zápisnice majú právo
zaznamenat svoj názor aj experti poroty.
6.7.4 Kópiu Zápisnice zo zasadnutia poroty zasle predseda sútaznej poroty so
sprievodnym listom vsetkym účastnikom sútaze a zároveň na vedomie Slovenskej komore
architektov.
6.7.5 Prilohami Zápisnice zo zasadnutia poroty sú čestné vyhlásenia jednotlivych členov
poroty a náhradnikov o tom, ze nie sú účastnikom, jemu blizkou osobou, jeho zamestnancom,
spoločnikom alebo spolupracovnikom. Prilohou zápisnice je prezenčná listina poroty z kazdého jej
rokovania, rozhodujúce údaje vrátane nástupu náhradnikov sa uvedú aj udanim času.
7. SUTAZNE POMOCKY
7.1 Sutazne pomocky pre riešenie navrhu
7.1.1 Ortofotomapa s vyrezom územia – Kotvisko Reviste.png, zdroj: Googlemaps
7.1.2 Ortofotomapa s vyrezom územia – hrad Sasov.png, zdroj: Googlemaps
7.1.3 Ortofotomapa s vyrezom územia – Zvolensky zámok.png, zdroj: Googlemaps
7.1.4 Polohopis a vyskopis kotviska Reviste pri Hrone s určenim rieseného územia, *.dwg
7.1.5 Polohopis a vyskopis hradného areálu Sásov s určenim rieseného územia, *.dwg
7.1.6 Polohopis a vyskopis okolia Zvolenského zámku s určenim rieseného územia, *.dwg
7.1.7 Fotografie zo stanovist vyznačenych v podkladoch 7.1.4 - 7.1.5, ako podklad pre
perspektivne zobrazenia - formát *.jpg
7.1.8 Tabuľka „Základné bilancie návrhu“ vo formáte *.xls, ktorá musi byt pouzitá ako
priloha textovej časti návrhu ako samostatny list.
7.2 Sutazne pomocky pre formu navrhu
7.2.1 Slepá matrica vykresu (panelu) s umiestnenim nadpisu a rámčeka 3x3 cm pre
poradové čislo návrhu – súbor s názvom „panel.dwg“ s vytvorenym rozvhrnutim (tzv. „layout-om“).
7.2.2 Označenie obalu / jednotná grafika pisma, druh, veľkost - pre označenie textovej
časti, CD a obálok – súbory „Ozn_Napis.doc“, „Ozn_obalky.doc“, „Ozn_texty.doc“
7.3 Legislativne sutazne pomocky a propagacia
7.3.1 Stanovisko správcu toku Hron č. CS SVP OZ BB 033/2019/116 z 18.06.2019
7.3.2 Rozhodnutie KPU č. KPUBB-2019/3700-6/47036/RUS, KLA zo 14.06.2019
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7.3.3 Rozhodnutie KPU č. KPUBB-2019/3701-14/46997/RUS, KLA z 13.06.2019
7.3.4 Rozhodnutie KPU č. KPUBB-2019/16458-2/53661/HOJ z 11.07.2019
7.3.5 Webová stránka www.pohronskehrady.sk s prehľadom vsetkych hradnych lokalit.
8. POZIADAVKY NA NAVRHOVANE RIESENIE
8.1 Vymedzenie rieseného územia je kotvisko pod hradom Reviste na rieke Hron, areál pod
hradom Sásov a predpolie Zvolenského zámku v rozsahu uvedenom v grafickych sútaznych
pomôckach uvedenych v odseku 7.1. Riesené územia majú poskytnút sútaziacemu moznost
prezentácie navrhnutého mobiliáru, nie je potebné detailné riesenie lokalit.
8.2 Vymedzenie územia riesenia urbanistickych súvislosti (záujmové územie) – sú územia
ostatnych hradov a kotvisk, ktoré budú aplikovat mobiliár v budúcnosti
8.3 Poziadavky na riesenie vyplyvajúce z koncepčnej pripravy vyhlasovateľa:
Z rokovani BBSK v oblasti cestovného ruchu je zrejmá potreba zosúladenia pristupov
k tvorbe infrastruktúry v oblasti cestovného ruchu v rámci celého kraja. V súčasnosti je známa
návstevnost niektorych lokalit, ktorú priblizne uvádzajú správcovia, napriklad: Reviste - hrad:
5000-7000 za sezónu, Sásov - hrad: 100-200 denne v sezóne, Pusty hrad vo Zvolene: 1000
návstevnikov na jeden slnečny letny vikend.
Zo stratégie rozvoja cestovného ruchu vzisla potreba jednotného konceptu, ktory zabezpeči
vytvorenie katalógu jednotnych prvkov mobiliáru a informačnej infrastruktúry pre vsetky hradné
lokality, aj pre nadväzujúce lokality vodáckych základni na rieke Hron od Zvolenského zámku po
Hronsky Beňadik.
Návrhy a invencia autorizovanych architektov alebo krajinnych architektov sú pre takúto
aplikáciu potrebné najmä s ohľadom na skutočnost, ze ide o prvky, ktoré sa budú vo viacerych
pripadoch nachádzat v lokalite, alebo v kontakte s lokalitou, ktorá spadá pod pamiatkovú ochranu.
Vseobecne - k charakteru, v akom by sa mal mobiliár niest - sa zástupcovia hradov i porota
zhodli, ze ich spájajúcim obdobim je obdobie gotiky. Toto konstatovanie nebude pri posudzovani
rozhodujúce. Uchádzač má moznost (môze, ale nemusi) navrhnúť prvky tak, aby mohli byť
individualizované pre danú lokalitu (napr. ponechané miesto na logo alebo popis). Záväzné je
dodrzanie stanovisk alebo rozhodnuti KPU Banská Bystrica.
Majetkovoprávne zálezitosti tykajúce sa osádzania mobiliáru v predmetnych lokalitách v
budúcnosti je plne v kompetencii BBSK a jeho organizácii.
Od sútaziaceho je pozadované, aby zdokumentoval navrhnuty mobiliár a jeho aplikáciu
overil pre účely vyhodnotenia návrhu v troch lokalitách – kotvisko Reviste, podhradie hradu Sásov
a predpolie Zvolenského zámku. Je na vybere a úsudku sútaziaceho ktory mobiliár a ako
rozmiestni a do ktorej fotografie ho ilustrativne osadi. Taktiez je voľny spôsob dokumentácie
mobiliáru, neudávame záväzné meritko. Odporúčame, aby bolo vyobrazenie mobiláru čo najlepsie
čitateľné a názorné.
Materiálové riesenie prvkov mobiliáru musi byt primerané prostrediu a tématike.
Materiálové riesenie nesmie zbytočne predrazovat vyrobu prvkov (napr. ručne tesané drevené
prvky). Je nevyhnutné aby sa sútaziaci vyhli nevhodným, veľmi moderným refexným materiálom,
a aplikovali prvky bez lesklých plôch.
Tvarové riesenie prvkov mobiliáru je plne v kompetencii uchádzačov.
Následne spracovaná projektová dokumentácia bude obsahovat dve časti:

× „Katalóg prvkov mobiliáru“ s jasne určenym dizajnom a vykazom vymer. Katalóg bude
prinosom pre zjednocovanie vzhľadu súvisiacich lokalit, čo vyrazne zvysi úroveň
identifikácie sa jednotlivych lokalit spolu so zvysenim atraktivity turistickych cieľov.
Autor návrhov zhotovi katalóg a jeho ďalsie pouzitie a licencovanie pre lokality
ostatnych hradov bude dohodnuté v zmluve o dielo.

× Projektová dokumentácia, ktorá osadi prvky v priestore hradu Sásov, ku ktorému bolo
vydané rozhodnutie KPU (sútazná pomôcka 7.3.2) v konkrétnej aplikácii. Súčastou
zhotovenia projektu bude prerokovanie zámeru s KPU Banská Bystrica.
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Vyhlasovateľ pozaduje, aby pouzitie prvkov mobiliáru nebolo viazané ďalsou licenciou, pri
zachovani autorskych práv autora návrhu, čo bude dohodnuté v zmluve o dielo.
8.4 Limity riesenia a regulačné podmienky
8.4.1 Poziadavky vyplyvajúce zo stanoviska správcu toku (SVP, OZ B. Bystrica):
- okrem kotviska vsetky prvky navrhnút mimo tzv. pobreznych pozemkov v zmysle vodného
zákona (najmenej 10,0 m od brehovej čiary koryta rieky Hron)
8.4.2 Podmienky vyplyvajúce z rozhodnutia KPU :

× akékoľvek prvky malej architektúry, mobiliáru a informačného systému riesit na vysokej
umelecko-vytvarnej a architektonickej úrovni, vylúčit pouzitie typizovanych prvkov a
dielcov.

× Návrhy jednotlivych prvkov riesit pouzitim tradičnych materiálov (drevo, kov, sklo),
vylúčit reflexné a lesklé materiály.

× Pri osadzovani navrhovanych prvkov vylúčit ich kotvenie do pôvodnych originálnych
muriv, osadit ich na pôvodnom teréne, uprednostnit kotvenie pomocou zemnych vrutov
a vylúčit kotvenie do betónu.

× Vylúčit prestresenie prvkov mobiliáru.
× Minimalizovat budovanie ohnisk. Ich forma, počet, vhodnost a situovanie v areáli hradu

a jeho okoli bude posudzovaná na základe historicko-archivnych dokumentov, resp.
odbornych podkladov.

× Akékoľvek heraldické prvky a predmety budú predmetom osobitného posúdenia na
základe historicko-archivnych dokumentov a spracovanych odbornych podkladov.

× v rámci navrhovanych prvkov mobiliáru vylúčit tie, ktoré nesúvisia s prezentáciou
hradu , resp. by ohrozovali bezpečnost pohybu osôb v areáli hradu.
8.5 Lokalitny program pre mobiliar - pre návrh sú pre sútaziacich záväzné tieto
poziadavky:
V podhradi hradu Sásov, kotvisku Reviste a v priestore Zvolenského zámku je mozné
umiestnit niektoré z nasledovnych prvkov mobiliáru aj vo vzájomnej kombinácii, pričom
umiestnenie a dokumentácia prvkov označenych ako „povinné“ je záväzné pre pouzitie v sútazi a
tieto musia byt dostatočne názorne zdokumentované v návrhu na sútaznych paneloch a musia byt
uvedené náklady na ich umiestnenie (dodávku a montáz, vrátane dopravy) v tabuľke bilancii. Pre
pouzitie sú vytipované tieto prvky mobiliáru:
Prvky mobiliáru, ktoré musi uchádzač umiestnit v sútaznom návrhu (v sútazi povinné):

× uvitaci prvok (totem) navádzajúci na chodnik vedúci k hradu, resp. na uvitanie v podobne,
× infotabule - 3 veľkostné varianty - stručná informačná tabuľa, infotabuľa s foto a mapovymi
prilohami, rozsirenym textovym obsahom a podobne – veľkosti 500 x 700 mm, 700 x 1000
mm a 1400 x 1000 mm,

× odpadkové kose,
× lavičky,
× pristresok (na posedenie) – pre pouzitie aj pre pristavisko,
× pontón / mólo / kotvisko s „kobylkou“ dotvorené dizajnom návrhu,
× smerovniky pre navigáciu na pesich či cyklistickych trasách medzi jednotlivymi hradmi,
označenie bus / pristavisko / parkovisko pouziteľné aj na vodnej trase.

Prvky mobiliáru, ktoré budú predmetom riesenia v PD v katalógu prvkov (v sútazi nepovinné):

× zóny pre opekanie / piknikové sedenie (bezpečnost), mobilita,
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× tabuľka s názvom hradného prvku (časti) a nosičom na QR kód,
× smerové ruzice, alebo iná forma pre panoramatickej tabule v miestach vyhliadok (kde budú
uvedené aj vzdialenosti od ostatnych bodov PHC alebo podobne),

× prvky pre nevidiacich (text, reliéf miesta, hradu),
× fotopointy resp. rámiky pre fotografovanie (napriklad aj s miestom pre fotoaparát, sedenie,

alt. prenosné prvky, spoločny motiv, napr. osobnosti, charakteristické postavy pre lokalitu
alebo podobne),

× detské tematické prvky pre edukáciu, archeo-pieskovisko jedine v kotviskách, nie v hradoch
– toto nie je priorita,

× dizajnovy info-nosič propagačnych materiálov exteriérovy a interiérovy do hotelov
a prevádzok (mensie stojany na stenu a stôl),

× infostojan na materiály do priestorov existujúcich infocentier (Zvolensky zámok, klástor
v Hronskom Beňadiku) aj exteriérovy,

× stojan na bicykle, uzamykateľny rozsireny o stojan na náradie na ich základné opravy.
Presny rozsah následnej zákazky bude dohodnuty v zmluve o dielo, vzhľadom na
skutočnost, ze k dátumu vyhlásenia sútaze nie je mozné identifikovat vychodiská pre prvky, ktoré
vyplynú z konkrétneho dizajnu.
8.6. Minimalny povinny rozsah navrhu
V sútazi je prioritou navrhnút prvky mobiliáru, ktoré musi sútaziaci zdokumentovat povinne
– pohľady, pôdorysy. Meritko zobrazenia nestanovujeme, ale má byt také, aby bolo zobrazenie
primerane názorné.
Pouzitie prvkov mobiliáru môze demonstrovat na troch lokalitách, najmenej na dvoch,
pričom demontstrácia v priestore pred hradom Sásov je povinná.
Spôsob zakreslenia do fotografie, ani fotografiu pre povinné osadenie prvkov do terénu
nestanovujeme. Sútaziaci môze pouzit fotografie zo sútaznych pomôcok, alebo pouzit vlastny
záber.
9. POZADOVANÝ ROZSAH A OBSAH SUTAZNEHO NÁVRHU
9.1 Navrh podany v tlacenej podobe bude obsahovat :
9.1.1 Grafickú čast na dvoch paneloch (formátu 700 x 1000 mm, pozri matrica panelu – čl.
7.2.1), pričom konkrétne rozlozenie, meritko a umiestnenie grafiky na paneloch je plne na
rozhodnuti uchádzača. V pripade, ak uchádzač bude povazovat za potrebné, je mozné podat
návrh najviac na troch paneloch uvedeného rozmeru.
9.1.2 Textovú čast v samostatnej prilohe, adjustované podľa čl. 10 a 11 sútaznych
podmienok: Sprievodná správa v rozsahu max. 2 x A4 bude zameraná na základny popis a
filozofiu návrhu. Základné bilancie návrhu ako povinnú súčast textovej časti uvedie uchádzač do
tabuľky podľa vzoru v sútaznych pomôckach (718-bilancie_navrhu.xls).
9.2 Elektronicka dokumentacia - cely návrh bude ulozeny v digitálnej forme na CD, resp.
DVD médiu, ktoré bude obsahovat kompletnú elektronickú dokumentáciu s obsahom zhodnym s
bodmi 9.1.1 az 9.1.2, vsetky vo formátoch .pdf, .jpg alebo .tif, v tlačovej kvalite 300dpi. Návrhy
vyhotovené originálnymi technikami je mozné na CD ulozit digitálnym prefotografovanim návrhu
(skenovanim).
Dáta ulozené na digitálnom nosiči nesmú mat identifikačné znaky (pôvodcu vytvorenia
súboru, názov počitača pôvodcu), ktoré by mohli byt porusenim anonymity podaného návrhu.
9.3. Predlozenie variantneho riešenia
V sútazi nie je povolené predlozenie variantného riesenia v návrhu. Jeden účastnik môze
podat do sútaze viacero návrhov, ale ako samostatné podania.
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10. POZADOVANÁ UPRAVA SUTAZNEHO NÁVRHU
10.1 Sútazny návrh bude prezentovany na pevnych vyľahčenych paneloch (odporúča sa
tzv. kapa doska) s rozmermi - vodorovny rozmer 700 mm, zvisly rozmer 1 000 mm. Grafická čast
návrhu v rozsahu podľa bodov 9.1.1 bude umiestnená na najmenej dvoch a najviac na troch
paneloch (v pripade, ak sútaziaci potrebuje na prezentáciu viac plochy, môze odovzdat tri panely).
10.2 Pôdorysy, rezy a pohľady na prvky mobiliáru budú podané čiernobielou pozitivnou
grafikou na čistom podklade bez podtlače. Ostatné prilohy môzu byt spracované ľubovoľnou
technikou, farebnou alebo čiernobielou. Voľné plochy na predpisanych paneloch budú biele.
Popisy a názvy vyobrazeni môze sútaziaci umiestnit ľubovoľne, druh a veľkost pisma sa
nepredpisuje. Grafické prilohy budú vyhotovené ako originál alebo tlač, odporúča sa v matnej
alebo pololesklej úprave. Pripustné sú manuálne ako aj počitačové techniky vyhotovenia.
Manuálne techniky je potrebné digitalizovat (skenovat), pretoze je nevyhnutné ich kópiu vyhotovit
na CD.
10.3 Strany sprievodnej správy s tabuľkou bilancii budú pevne zopnuté. Obálka textovej
časti bude obsahovat názov - „MOBILIÁR PRE POHRONSKU HRADNU CESTU“.
10.4 Panel so sútaznym návrhom, sprievodnou správou a obálkami (podľa čl. 11.3 a 11.4)
bude vlozeny do tuhého, nepriehľadného a nepriesvitného obalu, ktory bude uzatvoreny, zalepeny
a zapečateny. Obal a vsetky prilohy budú označené nápisom „„MOBILIÁR PRE POHRONSKU
HRADNU CESTU“ – NEOTVÁRAT!“.]
11. POZADOVANÝ SPOSOB OZNACENIA SUTAZNÝCH NÁVRHOV
11.1 Podmienky anonymity
Sútazné návrhy budú prezentované anonymne. Žiadna čast sútazného návrhu nesmie
obsahovat heslo, ani inú grafickú značku, ktorá by mohla viest k poruseniu anonymity. Vsetky
prilohy sútazného návrhu vrátane panelov budú upravené jednotne v predpisanom formáte a v
pozadovanej grafickej úprave.
11.2 Uprava navrhu pre vyznacenie identifikacie
Kazdá priloha sútazného návrhu bude označená názvom sútaze „MOBILIÁR PRE
POHRONSKU HRADNU CESTU“. Kazdy panel bude mat [v pravom spodnom rohu rámček 3 x 3
cm, ktory musi zostat voľny pre identifikačné čislo, ktorym overovateľ sútaznych návrhov označi
sútazné návrhy.
11.3 Obalka s nazvom „Spiatocna adresa“
Obálka bude obsahovat list papiera, na ktorom budú uvedené meno, adresa, telefónne
čislo a emailová adresa, na ktoré je mozné poslat rozhodnutie poroty o udeleni cien, odovzdat
odkaz, zaslat Zápisnicu z hodnotiaceho zasadnutia poroty a vrátit neoceneny a neodmeneny
návrh. Obálka musi byt nepriehľadná a nepriesvitná, bude zalepená a zapečatená, vlozená do
obalu spolu so sútaznym návrhom.
11.4 Obalka s nazvom „Autor“
Obálka bude obsahovat mená, adresy s podpismi autorov, spoluautorov a dohodnuty
percentuálny podiel na cene alebo odmene a čislo bankového účtu, na ktory má byt cena alebo
odmena vyplatená prevodom. Obálka musi byt nepriehľadná a nepriesvitná, bude zalepená a
zapečatená, vlozená do obalu spolu so sútaznym návrhom. Odborne spôsobilé osoby pripoja ku
svojmu menu a podpisu otlačok autorizačnej pečiatky.
11.5 Zabezpecenie anonymity sutazneho navrhu pri poštovej zasielke
Pokiaľ bude anonymny sútazny návrh posielany postou, je potrebné podľa zákona o
postovych sluzbách v zmysle postového zákona a smernice č. 132/1998 pri doporučenej zásielke
uviest na obale nápis "Anonymná sútaz, adresa odosielateľa je vo vnútri zásielky".

10 / 16

12. OVEROVANIE SUTAZNÝCH NÁVRHOV
Overovateľ sútaznych návrhov pred hodnotiacim zasadnutim poroty skontroluje čas
doručenia sútaznych návrhov. Kazdy sútazny návrh označi čislom a skontroluje úplnost
sútaznych návrhov v zmysle čl. 9. a čl. 11. V pripade pozadovanej odbornej spôsobilosti otvori
obálku „autor“ a skontroluje, či účastnik vyzadovanú spôsobilost a ostatné poziadavky kladené na
účastnika preukazuje. Otvorené sútazné návrhy a obálku opätovne zapečati vlastnou pečatou. O
vysledku overenia spise zápisnicu, pričom zachová anonymitu sútaznych návrhov, a zápisnicu
vlastnoručne podpise a predlozi porote.
Panely s návrhmi a textová čast s bilanciami budú porote predlozené zabalené, aby bola
dodrzaná anonymita. Ich rozbalenie zabezpeči sekretár sútaze po začati hodnotiaceho zasadnutia
poroty.
13. KRITERIÁ HODNOTENIA A DOVODY VYLUCENIA NÁVRHU ZO SUTAZE
13.1 Kriteria hodnotenia a ich relativne vahy
Sútazné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo sútaze, budú hodnotené podľa nasledujúcich
kritérii na hodnotenie návrhov :
Komplexná kvalita návrhu: minimálne 0 - maximálne 100 bodov
Pod komplexnou kvalitou návrhov sa mysli kvalita návrhov z hľadiska architektonického
riesenia, funkčného a prevádzkového riesenia, technickej realizovateľnosti a finančnej náročnosti.
13.2. Sposob uplatnenia kriterii
Porota väčsinovym hlasovanim prideli kazdému návrhu body podľa kritérii uvedenych v
bode 13.1. Pridelenie vyssieho počtu bodov znamená lepsie hodnotenie návrhu, pridelenie
nizsieho počtu bodov znamená nizsie hodnotenie návrhu porotou pri plneni konkrétneho kritéria.
Podľa počtu pridelenych bodov sa zostavi poradie návrhov. Vitaznym návrhom sútaze návrhov sa
stane návrh, ktory ziska najvyssi počet bodov. Návrhy, ktoré dostanú rovnaky počet bodov, sa
umiestnia na rovnakom mieste."
13.3. Dovody pre vylucenie navrhu z posudzovania v sutazi
13.3.1 Porota vylúči z posudzovania návrh, ktory nesplnil poziadavky podľa tychto sútaznych
podmienok ak:
a) nevyhovel poziadavkám na rozsah, obsah alebo formu návrhu, pričom za dôvod na
vylúčenie sa povazuje aj prekročenie rozsahu sútazného návrhu stanoveného v sútaznych
podmienkach,
b) nemá pozadované časti alebo nie je vypracovany s primeranou podrobnostou alebo
technikami (je nedostatočne čitateľny);
c) nebol predlozeny v lehote na predkladanie návrhov alebo na určenom mieste;
d) bola porusená anonymita účastnika najmä tym, ze návrh bol predlozeny otvoreny alebo
v porusenom obale, alebo tym, ze na obale alebo v záhlavi dátovych súborov bol označeny
údajmi, ktoré umozňujú identifikáciu účastnika;
e) nesplnil inú poziadavku podľa tychto sútaznych podmienok, najmä ak nepreukázal
pozadovanú odbornú spôsobilost, ak predlozil variantny sútazny navrh a sútazné podmienky to
neumozňujú;
13.3.2 Sútaziaci berú na vedomie, ze vsetky sútazné návrhy, ktoré nesplňajú sútazné
podmienky v bode 13.3.1 je sútazná porota povinná v zmysle čl. 11 Sútazného poriadku SKA
vylúčit z riadneho posudzovania pred jeho započatim riadnym hlasovanim.
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14. POROTA
14.1 Zlozenie poroty
Porota má pät riadnych členov a dvoch náhradnikov, bude zasadat, rokovat a rozhodovat v tomto
zlozeni:
14.1.1 Riadni členovia poroty
Závisli na vyhlasovateľovi:
PhDr. Ján Beljak, PhD., poslanec BBSK za volebny obvod Zvolen
Nezávisli na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Daniel Bizoň, autorizovany architekt SKA
Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., autorizovany krajinny architekt SKA
Ing. Zoltán Balko, autorizovany krajinny architekt SKA
Ing. arch. Ivan Supuka, autorizovany architekt SKA – predseda poroty
14.1.2 Náhradnici poroty
Závisli na vyhlasovateľovi:
Ing. Iveta Niňajová, PhD., poradca pre regionálny rozvoj a cestovny ruch
Nezávisli na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Tomás Tornyos, autorizovany architekt SKA
Riadneho člena poroty závislého na vyhlasovateľovi môze nahradit osoba spomedzi
náhradnikov závislych i nezávislych na vyhlasovateľovi, a to podľa poradia. Riadneho člena poroty
nezávislého na vyhlasovateľovi môze nahradit len osoba spomedzi náhradnikov nezávislych na
vyhlasovateľovi, a to podľa poradia.
14.1.3 Odborni znalci (ďalej experti)
Porota a vyhlasovateľ menujú tychto expertov poroty:
Ing. arch. Zuzana Klasová, riaditeľka KPU Banská Bystrica
Ing. arch. Peter Kassa, Vedúci odb. územného plánovania MsU vo Zvolene
Ing. arch. Martin Bóna, PhD. stavebny historik, odbornik na obnovu hradov
Mgr. Michal Simkovic, stavebny historik, odbornik na obnovu hradov
Sútazná porota si môze na úvodnom zasadnuti vyhradit právo navrhnút prizvanie ďalsich
odbornych znalcov podľa potreby avsak len s vyslovnym súhlasom zástupcu vyhlasovateľa. Táto
skutočnost musi byt zapisaná v Protokole o priebehu sútaze.
14.2 Rokovanie a hlasovanie poroty
Rokovania poroty sa zúčastňujú vsetci riadni členovia poroty, náhradnici a experti. Porota
je schopná uznásat sa, ak sú pritomni členovia poroty najmenej v počte riadnych členov. Porota
prijima rozhodnutia jednoduchou väčsinou hlasov členov poroty s právom hlasovat. Clen poroty
má právo do zápisnice uviest svoj názor o priebehu rokovania poroty a hlasovani. Expert má
poradny hlas a má právo poziadat o záznam svojho názoru na sútazné návrhy a na vysledok
hodnotenia. Spôsob hlasovania dohodne porota.
14.3 Ulohy poroty su:
a) posúdit sútazné podmienky pred vyhlásenim sútaze návrhov, skontrolovat úplnost a
kvalitu sútaznych podkladov pred vyhlásenim sútaze po overeni Slovenskou komorou
architektov;
b) kontrolovat dodrziavanie sútaznych podmienok počas sútaze návrhov;
c) skontrolovat úplnost predlozenych návrhov podľa sútaznych podmienok;
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d) vylúčit návrhy v zmysle čl. 13.2 tychto sútaznych podmienok, alebo návrhy ktoré inak
nevyhoveli poziadavkám podľa sútaznych podmienok;
e) vyhodnotit predlozené návrhy podľa kritérii určenych v sútaznych podmienkach, zostavit
poradie predlozenych návrhov podľa kritérii určenych v sútaznych podmienkach;
f) rozhodnút o udeleni cien za návrhy a odmien účastnikom podľa sútaznych podmienok,
vyhotovit zápisnicu o priebehu rokovania poroty;
g) vypracovat hodnotiace stanovisko k vysledkom sútaze.
Porota hodnoti návrhy pri prisnom zachovani ich anonymity a vylučne podľa kritérii
určenych v sútaznych podmienkach. Anonymita musi byt zachovaná az do rozhodnutia o poradi
návrhov. Zápisnicu o hodnotiacom zasadnuti poroty, na ktorom sa rozhodlo o poradi návrhov a o
rozdeleni cien a odmien, podpisu vsetci členovia poroty. Kópia zápisnice bude doručená
vyhlasovateľovi a vsetkym účastnikom v sútazi.
15. CENY, ODMENY
15.1 Ceny
Na ceny určuje vyhlasovateľ sumu 5.000 eur (slovami: pättisic eur),
1. cena sa stanovuje vo vyske 2.500,- eur (slovami: dvetisicpätsto eur),
2. cena sa stanovuje vo vyske 1.500,- eur (slovami: jedentisicpätsto eur),
3. cena sa stanovuje vo vyske 1.000,- eur (slovami: jedentisic eur),
15.2 Odmeny
Pre návrhy neocenené, ktoré vsak priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riesenia, sa
stanovuje k moznému rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo vyske 500,- eur (slovami: pätsto
eur), pričom najvyssia udelená odmena neprekroči 80% vysky 3. ceny.
15.3 Vyplatenie cien a odmien
Ceny a odmeny sa vyhlasovateľ zaväzuje vyplatit v lehote podľa čl. 16.7 sútaznych
podmienok a v zmysle čl. 15.5 ich poukázanim na bankovy účet autora oceneného resp.
odmeneného návrhu, v pripade autorskych kolektivov podľa pomeru uvedeného sútaziacimi v
obálke „Autor“.
15.4 Podmienky pre pripadne rozhodnutie o inom rozdeleni cien a odmien, pripadne
neudelenie niektorych cien a odmien
Sútazná porota môze rozhodnút o inom rozdeleni alebo neudeleni cien, pripadne o inom
rozdeleni, pripadne neudeleni odmien v plnej vyske, najviac vsak v odchylke 20% od danej ceny.
Toto svoje rozhodnutie musi porota podrobne zdôvodnit do Protokolu o priebehu sútaze.
Rozhodnutie sútaznej poroty podľa tohto bodu nemôze presiahnut celkovú vysku cien a odmien,
ktorá je stanovená v bodoch 15.1 a 15.2 tychto sútaznych podmienok.
15.5 Nalezitosti zdanenia cien, odmien udelenych v sutazi
15.5.1 Ceny, odmeny udelené v sútazi fyzickym a právnickym osobám presahujúce čiastku
165,97 eur budú podľa § 43 ods. 3 pism. d) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov, znizené o daň z prijmu vo vyske 20%, ktorá bude podľa § 43 ods. 10
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov, zrazená vyhlasovateľom
sútaze - t.j. platiteľom dane a podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov odvedená správcovi dane.
15.5.2 Vyhlasovateľ oznámi správcovi dane na tlačive podľa § 39 ods. 9 pism. a) zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov, v lehote podľa § 49 ods. 2 zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov do konca mesiaca nasledujúceho po
uplynuti kalendárneho stvrtroka, ze zrazil a odviedol daň.
15.5.3 Ceny a odmeny uvedené v bode 15.1 a 15.2 sú uvedené vo vyske pred zdanenim.
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16. ZÁKLADNE LEHOTY A TERMINY SUTAZE
16.1 Datum uvodneho zasadnutia sutaznej poroty bol stanoveny na 28.juna 2019.
16.2 Datum vyhlasenia sutaze sa stanovuje na 25. jula 2019.
16.3 Lehoty k zodpovedaniu otazok
16.3.1. Lehota na podanie poslednych otázok sa stanovuje na 30. septembra 2019.
16.3.2. Lehota k zodpovedaniu otázok sa stanovuje vzdy na 7 dni od doručenia otázky sekretárovi
sútaze, posledné odpovede budú zverejnené 7. októbra 2019.
16.4 Termin odovzdania sutaznych navrhov sutaziacimi
Najneskorsi termin odovzdania sútaznych návrhov sa stanovuje na 15.októbra 2019 do
15:00 hodiny pre pripad osobného alebo kuriérneho odovzdania. Miesto odovzdania sútazného
návrhu – pozri odsek č. 17.
16.5 Lehota na overenie sutaznych navrhov
V pripade zistenia formálnych nedostatkov sútaznych návrhov overovateľ vyzve sútaziacich na
doplnenie sútaznych návrhov, resp. vyzve na vysvetlenie v termine do 21. októbra 2019.
16.6 Datum hodnotiaceho zasadnutia sutaznej poroty
Dátum zasadania poroty k hodnoteniu sútaznych návrhov predbezne 22.októbra 2019.
16.7 Lehota na vyhlasenie vysledkov sutaze
Lehota k vyhláseniu vysledkov sútaze spôsobom v zmysle tychto sútaznych podmienok sa
stanovuje na dobu 15 dni od konečného rozhodnutia poroty o poradi a udeleni cien a odmien,
predbezne do 10. novembra 2019.
16.8 Lehota na preplatenie cien a odmien
Lehota k preplateniu cien a odmien spôsobom podľa čl. 14.3 a 14.5 je stanovená na dobu
45 dni od vyhlásenia vysledkov sútaze, predbezne do 29. decembra 2019.
16.9 Lehota na zverejnenie sutaznych navrhov
Vyhlasovateľ zverejni ocenené a odmenené návrhy spôsobom podľa čl. 6.7.2. Lehota
zverejnenia na internetovej stránke je stanovená do 7 dni od vyhlásenia vysledkov sútaze,
predbezne do 17. novembra 2019. Lehota na otvorenie vystavy návrhov je stanovená najneskôr
do 60 dni od vyhlásenia vysledkov sútaze.
16.10 Lehota na vratenie neocenenych sutaznych navrhov
Lehota na spätné zaslanie neocenenych sútaznych návrhov sa stanovuje na dobu 30 dni od
ukončenia vystavy sútaznych návrhov.
16.11 Datum komentovanej obhliadky pre sutaziacich
Vyhlasovateľ stanovil dátum komentovanej obhliadky na stredu, 4. septembra 2019 so stretnutim
o 10:00 hod. pred bránou Zvolenského zámku a o 13:00 hod. pri začiatku chodnika na hrad Sásov
- na mieste, kde sa nachádza turisticky smerovnik pri ceste č. III/2500 v obci Sásovské podhradie.
17. SPOSOB A MIESTO ODOVZDANIA SUTAZNÝCH NÁVRHOV
Sútazné návrhy je mozné odovzdat osobne oproti pisomnému potvrdeniu od vyhlasovateľa
sútaze sútaziacemu, alebo kuriérom pri zachovani ustanoveni tychto Sútaznych podmienok
najneskôr v konečny deň lehoty k odovzdaniu v zmysle ods.16.4 od 8:00 hod. do 15:00 hod. v
podatelni zriaďovatela vyhlasovatela, Banskobystricky samosprávny kraj, Námestie SNP 23,
974 01 Banská Bystrica.
V pripade podania sútazného návrhu k postovej alebo inej preprave sa povazuje lehota za
splnenú, ak bude návrh podany ku postovej preprave v rovnakom termine. Pre splnenie terminu
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odovzdania je určujúci dátum a hodina podania zásielky ku postovej preprave.
Pri kazdej forme doručenia musi byt zachovaná anonymita sútaziaceho. V pripade podania
postou bude na mieste pre uvedenie spiatočnej adresy uvedená ako odosielateľ: "Slovenská
komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava".
18. ZÁVAZNOST VÝSLEDKOV SUTAZE A DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOST
18.1 Vysledok sutaze
Rozhodnutie poroty je záväzné pre vyhlasovateľa, účastnikov a členov poroty.
18.2 Podmienky disciplinarnej zodpovednosti autorizovanych osob
Ustanovenie tychto sútaznych podmienok nie je na prekázku uplatnenia disciplinárnej
zodpovednosti autorizovanych osôb podľa platnej legislativy Slovenskej komory architektov.
18.3 Zavazok vyhlasovatela a podmienky zadania zakazky
Na základe konečnych vysledkov sútaze vyhlasovateľ vyzve vitaza, pripadne aj inych
ocenenych autorov, ak tak odporuči porota sútaze, k podaniu ponuky na spracovanie projektovej
dokumentácie. Zákazka môze byt zadaná len osobe, ktorá je oprávnená na činnost podľa §4
alebo §4a Zákona č.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch, v zneni neskorsich predpisov, alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa
prislusnej legislativy v niektorom zo státov Európskeho hospodárskeho priestoru a Svajčiarskej
konfederácie. Vitaz sútaze ziska zároveň právo na podpis zmluvy od dielo.
19. AKCEPTOVANIE SUTAZNÝCH PODMIENOK
19.1 Suhlas vyhlasovatela, sekretara, overovatela, sutaznych porotcov a odbornych
znalcov s podmienkami sutaze
Svojou účastou na sútazi potvrdzujú vyhlasovateľ, sekretár sútaze, overovateľ, členovia
poroty ako aj náhradnici a odborni znalci, ze sa oboznámili so vsetkymi podmienkami sútaze, a
zaväzujú sa, ze budú tieto Sútazné podmienky dodrziavat a ctit.
19.2 Suhlas sutaziacich s podmienkami sutaze
Odovzdanim sútaznych návrhov vyslovujú sútaziaci súhlas so vsetkymi podmienkami
sútaze akoby zmluvy a s rozhodnutiami sútaznej poroty, vykonanymi v ich rámci a v súlade s nimi.
20. AUTORSKE PRÁVA A ZVEREJNENIE SUTAZNÝCH NÁVRHOV
20.1 Autorske prava sutaziacich
Autori sútaznych návrhov môzu svoje sútazné návrhy publikovat a môzu ich opät vyuzit v
inom pripade.
20.2 Zvolenie k pouzitiu autorskeho diela pre ucely tejto sutaze
Ocenené a odmenené návrhy sa stávajú vlastnictvom vyhlasovateľa sútaze, s vlastnictvom
neprechádza na vyhlasovateľa autorské právo. Autori tychto návrhov udeľujú vyhlasovateľovi
súhlas pouzit ich autorské diela pre účely tejto sútaze. Pouzitie autorského diela pre iné účely, ako
boli uvedené v tychto Sútaznych podmienkach, je viazané na vyslovny súhlas autorov. Neocenené
a neodmenené návrhy budú po ukončeni vystavy vrátené účastnikom.
20.3 Suhlas sutaziacich so zverejnenim autorov a sutaznych navrhov
Odovzdanim sútaznych návrhov vyslovujú sútaziaci súhlas s bezplatnou reprodukciou,
zverejnenim a vystavenim svojich sútaznych návrhov v rámci propagácie sútaze a jej vysledkov.
Po vyhláseni vysledkov má sútaziaci právo oznámit vyhlasovateľovi, aby nezverejnil jeho
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dielo alebo aby ho zverejnil anonymne. Toto právo musi autor uplatnit pisomne najneskôr do 5
kalendárnych dni od vyhlásenia vysledkov sútaze.
21. PRÁVNE PREDPISY, PODĽA KTORÝCH SA SUTAZ KONÁ
Sútaz bola pripravená a bude prebiehat v súlade so Sútaznym poriadkom Slovenskej
komory architektov zo dňa 16. mája 2018 a ďalej v súlade s ustanoveniami v zmysle §§ 119 – 125
zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávani (ďalej len „ZVO“), vyhlásky č.157/2016 Z.z. o
sútaziach návrhov novelizovanou Vyhláskou č.171/2019 a vyhlásky č. 118/2018 Z.z.,
ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorsky zákon v zneni neskorsich predpisov,
ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov, s
ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebny
zákon) v zneni neskorsich predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov.
22. SCHVÁLENIE A OVERENIE SUTAZNÝCH PODMIENOK
22.1 Overenie Sutaznych podmienok SKA
Tieto Sútazné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov listom KA544/2019 z 23. júla 2019. Osvedčenie o overeni sa nachádza u vyhlasovateľa a na úrade
Slovenskej komory architektov.
22.2 Schvalenie Sutaznych podmienok
Tieto Sútazné podmienky boli schválené vyhlasovateľom a prerokované a odsúhlasené
porotou na úvodnom zasadnuti poroty v zmysle čl. 10 SP SKA, este pred vyhlásenim sútaze.
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