Záverečná zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty
z vyhodnotenia súťažných návrhov verejnej anonymnej urbanistickej súťaže návrhov s
názvom „Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom“ konaného dňa 24. 10.
2017 na MsÚ v Dubnici nad Váhom.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Zasadnutie poroty bolo zvolané predsedom súťažnej poroty pozvánkou č. j.
27642/2017 zo dňa 12. 10. 2017 v súlade s § 6 ods. 2 vyhl. č. 157/2016 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného
plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu podmienok a o činnosti poroty.
Zasadnutia sa zúčastnilo na základe menovania primátorom mesta Dubnica nad Váhom
(menovacie dekréty – príloha č. 1) 5 členov poroty, 2 náhradníci poroty (Mgr. Ivana
Tepličková, sa ospravedlnila) a sekretár súťaže, overovateľ Ing. arch. Andrej Alexy sa
ospravedlnil. Súťažná porota na vyhodnotenie súťažných návrhov pracovala v zložení Ing.
arch. Jan Komrska, CSc. – predseda poroty, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Pavel
Kropitz, Ing. arch. Bohuslav Pernecký, Ing. arch. Lubomír Bútora, Ing. Jozef Čupák (prvý
náhradník), Ing. arch. Martin Baloga, PhD. (druhý náhradník).
Zasadnutie poroty viedol jej predseda Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Na úvod všetci členovia poroty a náhradníci súťaže podpísali čestné vyhlásenia, že
budú svoju funkciu v porote vykonávať nestranne, že nie sú účastníkmi predmetnej súťaže,
ani sa priamo ani nepriamo nepodieľali na vypracovaní súťažných návrhov a nie sú ani
blízkou osobou, spoločníkom, zamestnancom, alebo spolupracovníkom účastníka súťaže, že
nebudú poskytovať ani sprístupňovať informácie o návrhoch počas ich vyhodnocovania a že
poznajú súťažné podmienky predmetnej súťaže (písomné vyhlásenia – príloha č. 2). Sekretár
súťaže a overovateľ súťažných návrhov podpísali čestné vyhlásenia 19. 10. 2017 pred
otvorením a overením súťažných návrhov.
Mestu Dubnica nad Váhom, ako vyhlasovateľovi súťaže, boli v stanovenom termíne
do 10. 10. 2017 do 1400 hod. doručených 6 súťažných návrhov.
Členom súťažnej poroty bola predložená zápisnica z otvárania súťažných návrhov za
účasti sekretára súťaže a overovateľa súťažných návrhov, ktoré sa konalo 19. 10. 2017 o 1000
na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom za účelom zistenia formálnej úplnosti všetkých
súťažných návrhov doručených a odovzdaných v stanovenom termíne a označených
poradovým číslom podľa termínu odovzdania (zápisnica – príloha č. 3).
Na vyhodnotenie bolo odporúčaných 6 súťažných návrhov. Všetky súťažné návrhy boli
doručené v neporušených obaloch bez porušenia anonymity. Overením boli zistené formálne
a obsahové nedostatky v návrhu č. 5 (chýbala sprievodná správa s popisom riešenia a
návrhom metodiky a v grafickej časti chýbala mierka výkresu komplexného urbanistického
riešenia). Overením boli zistené aj formálne nedostatky pri návrhu č. 6 (v grafickej časti
chýbali mierky výkresov). Všetky návrhy splnili predpísaný počet panelov v rozsahu: 1 panel
v zmysle článku 8.1 súťažných podmienok. Pri cenovej ponuke došlo k porušeniu anonymity
uvedením mena alebo firmy pri návrhu č. 2 a č. 4. Overovateľ odstránil identifikáciu
súťažiacich z týchto cenových ponúk, tak aby pre súťažnú porotu boli k dispozícii cenové
ponuky bez identifikácie.

Porota po skontrolovaní uvedených nedostatkov s prihliadnutím na článok 17. 3
súťažných podmienok schválila na vyhodnotenie všetky predložené návrhy č. 1 až č. 6.
Následne sa každý člen súťažnej poroty individuálne oboznámil s predloženými súťažnými
návrhmi 1 až 6.
Po zhodnotení všetkých súťažných návrhov posudzovaných v súťaži, vzájomnom
porovnávaní jednotlivých riešení, porota zosumarizovala klady a zápory jednotlivých
návrhov. Tieto boli prečítané a po pripomienkovaní členmi poroty upravené do výsledného
znenia (prínosy a nedostatky jednotlivých návrhov – príloha č. 4).
Kritéria hodnotenia
Súťažná porota vyhodnocovala súťažné návrhy podľa hodnotiacich kritérií uvedených
v časti 14. súťažných podmienok:
- komplexná urbanistická kvalita návrhu,
- kvalita použitej metodiky spracovania grafickej a textovej časti súťažného návrhu.
Hlasovanie o súťažných návrhoch
Následne sa porota jednohlasne dohodla na tajnom hlasovaní o súťažných návrhoch.
Odovzdaných bolo 5 hlasovacích lístkov s nasledovným poradím posudzovaných súťažných
návrhov:
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Porota určila nasledovné poradie, a to:
1. poradie – súťažný návrh „1“ - 3 hlasy za a 2 proti
2. poradie – súťažný návrh „4“ - 3 hlasy za a 2 proti
3. poradie – súťažný návrh „3“ - jednohlasne
4. poradie – súťažný návrh „2“ - jednohlasne
5. poradie – súťažný návrh „6“ - jednohlasne
6. poradie – súťažný návrh „5“ - jednohlasne
Ďalej porota jednohlasne odsúhlasila upraviť pôvodný počet cien a odmien a udeliť ich
nasledovne: dve ceny a dve odmeny, to znamená tretiu cenu neudeliť.
Následne porota jednohlasne odsúhlasila upraviť výšku
nasledovne:
1. cena – 2 700,- €
2. cena – 2 300,- €

cien a odmien a udeliť ich

dve rovnaké odmeny po 500,- €
Výsledné poradie je potom nasledovné:
1. cena – 2 700,- €– súťažný návrh „1“
2. cena – 2 300,- €– súťažný návrh „4“
odmena – 500,- €– súťažný návrh „3“
odmena – 500,- €– súťažný návrh „2“
Po dokončení vyhodnotenia súťažných návrhov pristúpila porota k otváraniu obálok
s menami autorov jednotlivých ocenených a odmenených súťažných návrhov (autori
jednotlivých súťažných návrhov – príloha č. 5).
Následne po zverejnení autorov ocenených návrhov pristúpila súťažná porota na
základe vyhodnotenia súťaže k vypracovaniu odporúčaní vyhlasovateľovi súťaže
(odporúčanie – príloha č. 6).
Správnosť tejto zápisnice zo zasadnutia súťažnej poroty z vyhodnotenia súťažných
návrhov verejnej anonymnej urbanistickej súťaže „Koncepcia Územného plánu mesta
Dubnica nad Váhom“ po jej prečítaní vrátane príloh potvrdzujú členovia poroty svojím
podpisom.
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Rokovanie ukončil predseda poroty, ktorý poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí poroty. Rokovanie poroty bolo ukončené o 1900 hod.
Celkový čas zasadnutia členov a náhradníkov poroty (príloha č. 7).
V Dubnici nad Váhom dňa 24. 10. 2017
Zapísal: Ing. Juraj Híreš – sekretár súťaže
Prílohy: dľa textu

