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SUTAZNE PODMIENKY
Verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej sút"aže návrhov
podl'a E3 847, E3 848, § 849 0bčianskeho zákonnfka a v súlade so Sút'ažným poriadkom SKA zo dňa 13.04.20l6

Názov sút'aže návrhov:

Širšie centrum a Nám. sv. Egídia
(d'alej len ,,sút'až")

W

Ing. Jozef/Š.Ýagerko

Poprad, júl 2018

irimátor ieŠta Poprad
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1. IDENTIFIKACIAVYHLASOVATELA

1.1. VYHLASOVATEB SÚŤAŽE
Názov vyhlasovatel'a:
Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 0l Poprad
Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta
v zastÚpenÍ
IČO:
00326470
IIČ DPH:
Mesto Poprad nie je platcom DPH
/V

vo veciach technických
a sÚt'aŽe:

Ing. Tibor Haluška

tel. č.:

0910/890 276

e - mail:

tibor.haluska @ msupoprad. sk

1.2. KONTAKTNÉMIESTO
Organizácia:
sekretár sút'aže:

Mestský úrad v Poprade
odbor urbanizmu a priestorového plánovania
Ing. arch. Tibor Schmidt

tel. č.:

052/716 72 74

e - mail:
overovatel' návrhov:

tibor. schmidt @ msupoprad. sk
Ing. Katarína Greisigerová

tel. č.:

052/716 72 61

e - mail:

katarina. greisigerova @ msupoprad.sk

1.3. SPRACOVATELIASÚŤAŽNÝCHPODMIENOK
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Ing. arch. Tibor Schmidt
1.4.

OVERENIE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK
Sút'ažné podmienky po ich pripomienkovaní a odsúhlasení na úvodnom zasadnutí
poroty dňa 09.07.20l8 boli predložené na odsúhlasenie a overenie Slovenskej komore
architektov. Slovenská komora architektov sút'ažné podmien?ky overila (Overenie
ě. KA-412/2018 zo dňa 10.07.2018).

2. OPIS PREDMETU SÚŤAŽE, POŽIADAVKY NA ROZSAH,
I?

OBSAH A FORMU NÁVRHOV
2.1. NÁZOV SÚŤAŽE NÁVRHOV

,,Širšie centrum a Nám. sv. Egídia"
2.2.

PREDMET A ťJČEL SÚŤAŽE
Predmetom sút'aže je vypracovanie konceptu urbanistického riešenia časti centrálnej

mestskej zóny (urbanistický okrsok A) vymedzenej plochou pre Územný plán zóny

Centrum (ÚPN-Z Centrum) a prípadných pril'ahlých priestorov a priemet koncepcie
do podrobnejšieho riešenia priestom Námestia sv. Egídia a pril'ahlých priestorov.

Účelom sút'aže je nájst' optimálne riešenie, ktoré bude slúžit' ako podklad

pre spracovanie Územného plánu zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) podl'a ÚPN mesta
Poprad so stanovením podrobných regulatívov pre rozvoj územia arekonštmkciu
námestia.
ř
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2.3. OPIS LOKALITY

2.3.l Vymedzenie riešeného územia

Územie vymedzené Územným plánom mesta Poprad (ÚPN mesta Poprad)
pre spracovanie Územného plánu zóny Centrum (ÚPN-Z Centmm) s podrobnejšfm
urbanisticko-architektonickým riešením Námestia sv. Egídia v zmysle obrázka 1.
Obrázok l: Vymedzenie územia
"s í@ '.
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2.3.2 Popis riešeného územia

CMZ je územie starého mesta Poprad a územia medzi riekou Poprad a železničnou
stanicou. Predmetné územie tvorí jadro mesta, je sídlom úradov akultúrnovzdelávacích inštitúcií, rezidenčnou zónou, obchodnou zónou a ciel'om obyvaterov

mesta, návštevníkov aturistov. Úzeín?ím preteká rieka Poprad svybudovanou
protipovodňovou ochranou, priet'ah cesty I/66, významné pešie a cyklodopravné t'ahy
spájajúce sever a juh mesta, rovnako ako východ a západ.
Námestie sv. Egídia sa nachádza v centre mesta Poprad. Vretenovité námestie
ohraničuje zástavba prevažne barokových a klasicistických meštianskych domov
z 18. a 19. storočia, doplnená neskoršou zástavbou na historickom pí"doryse námestia.
Námestiu dominuje ranogotický rímskokatolícky kostol sv. Egídia z 13. storočia, ktorý
je historicky najcennejšou pamiatkou Popradu a spolu s vedl'a stojacou renesančnou

zvonicou z konca 16. storočia, morovým stÍpom s motívom Panny Márie Immaculaty
a klasicistickým evanjelickým kostolom svátej Trojice z 19. storočia tvorí súbor

najvzácnejších stavebných pamiatok mesta. Ďa'Íšou historickou stavbou na námestí
je klasicistická budova Reduty z konca 18. storočia. V kontakte s námestím
sa nachádza budova Podtatranského múzea, ktorého vznik spadá ešte do roku 1876
a jeho expozícia sa sústredí predovšetkým na prírodu okolia a históriu mesta Poprad,
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ako aj regiónu Vysoké Tatry. Objekty na námestí slúžia obyvaterom mesta
a návštevnflcom prostredníctvom širokej škály možností. Sídlia v nich banky, obchody,
reštaurácie, kaviarne atd'. V priestore medzi kostolmi sa nachádza pódium slúžiace
na kultúrne podujatia, koncerty, príležitostné divadelné vystúpenia, premietanie filmov
a iné. Na konci námestia v severozápadnej časti sa nachádza obchodné centrum Fomm
Poprad, ktoré ponúka širokú škálu služieb a príležitostne aj zábavného programu
pre deti aj dospelých. V blízkosti sa nachádza nedávno zrekonštmovaný Dom kultúry,
ktorý slúži ako divadelná scéna pre predstavenia róznych host"ujúcich súbory
či divadiel z iných miest. V centre mesta na Námestí Sv. Egídia bolo vo februári 2016
po niekorkoročnej prestávke znovu otvorené zrekonštruované kino Tatran. Námestie
sv. Egídia bolo rekonštmované koncom 90. rokov 20. storočia.
Vd'aka svojej polohe v centre mesta plní Námestie sv. Egídia ako verejné priestranstvo
funkciu pobytovú, zhromažd'ovaciu, oddychovú i tranzitnú.

2.4. POŽIADAVKY NA NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
2.4.1 Požiadavky na urbanisticko-architektonické riešenie
Záv»zné:
*

Za riešené územie považovat' minimálne plochu pre ÚPN-Z Centrum. Prípadné
prirahlé územia podl'a vorby sút'ažiaceho, ak to vyplýva z navrhovanej koncepcie
rieŠenia.

*

Priemet navrhovanej koncepcie do riešenia námestia minimálne na územie
vymedzené pre riešenie námestia. Toto územie je možné rozšírit' o prípadné
prirahlé územia podra vorby sút'ažiaceho, ak to vyplýva z návrhukoncepcie
rieŠenia.

navrhnút' komplexné urbanistické riešenie s vázbami na dotykové významné
priestory (funkčné využitie územia, priestorové riešenie, riešenie dopravy)
navrhnút' navzájom prepojený systém verejných priestorov nadvázujúcich na pešie
trasy a rešpektovaním námestia ako centrálneho priestom
rešpektovat' kultúrne a prírodné hodnoty (NKP, biokoridor)
Odporúčané:
rešpektovat' mestskú zeleň v primeranej miere, najmá regionálny biokoridor rieky
Poprad
navrhnút' príznačný prvok / atraktivitu, ktorá by mohla byt' prípadne symbolom
mesta; m«5ž.e íst' priestorový koncept (tzn. usporiadanie hím5t, priestorov, prvkov
zelene, ich výškové, materiálové, kompozičné usporiadanie) alebo jedinečný prvok
urbánneho dizajnu.
vyhodnotit' a navrhnút' dopravné napojenie priestom námestia na systém
automobilovej dopravy v širších nadváznostiach (individuálna doprava, MHD)
navrhnút' formy riešenia a umiestnenia plóch statickej dopravy (na teréne alebo
mimoúrovňové s vyhodnotením reálnosti takého riešenia vzhl'adom
na konfiguráciu terénu, priestorové možnosti)
navrhnút' spósob zabezpečenia dopravnej obsluhy objektov námestia
(zásobovanie, odvoz a umiestnenie komunálneho odpadu, zabezpečenie objektov
pre požiarny a zdravotnícky zásah)
navrhnút' nadvázností na hlavné pešie t'ahy celomestského významu (autobusová
a železničná stanica, sídliská Západ, Juh, mestské časti Stráže pod Tatrami,
Spišská Sobota, Vel'ká)
navrhnút' napojenia námestia na dotykové cyklotrasy
navrhnút' priestor pre menšie spoločenské a kultúrne podujatia, ako aj pre vel'ké,
*
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*
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*

s účast'ou niekol'ko tisíc návštevníkov
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navrhnút' priestor pre predajné stánky (mestská tížnica)
navrhnút' bezbariérové usporiadanie priestoru pre osoby so zní;ženou schopnost'ou
pohybu, orientácie
rešpektovat' a zdóraznit' kultúrno-historické hodnoty - historické dominanty
(kostoly, zvonica, reduta, Immaculata, múzeum)
koncepčne navrhnút' zeleň sjej rozšírením, hlavné zásady sadových úprav,
kon?krétne riešit' v kl'účových priestoroch
zakomponovat' vodné prvky do územia
navrhnút' aj koncepciu osvetlenia (vrátane osvetlenia dominánt a slávnostného
osvetlenia), konkrétne riešit' v kl'účových priestoroch
navrhnút' umiestnenie / polohu verejných toaliet
navrhnút' etapizáciu verejných apodmieňujúcich investícií pre realizáciu
konceptu, najmá sohradom na dosiahnutie požadovaného efektu atraktivity
a prevádzky, funkčnej a prevádzkovej nadváznosti

2.4.2 Variantné riešenia

V sút'aži je neprípustné predloženie variantných riešení.

2.5. JAZYK NÁVRHU
Návrh bude vyhotovený v slovenskom jazyku, pripúšt'a sa aj jazyk český.
2.6. SPRACOVANIE NÁVRHU
2.6.1. Textová čast'

zoznam všetkých častí sút'ažného návrhu
anotácia

popis ideí návrhu a zdóvodnenie urbanistického a architektonického riešenia
CMZ a Námestia sv. Egídia (max. 5 normostrán)
Textová čast' bude vyhotovená vo formáte A4 nastojato vzájom?ne pevne spojených.
2.6.2. Grafická čast'

širšie vzt'ahy v mierke 1:5000
funkčné a priestorové riešenie CMZ v mierke 1:2880
dopravno-prevádzková schéma
komplexné riešenie Námestia sv. Egídia a prirahlých priestorov (vymedzených
podra uváženia účastníka sút'aže) v mierke 1:1000
riešenie vybraných krúčových priestorov námestia (výber amierka podra
uváženia účastnflca sút'aže)
pohl'ady do námestia sdórazom na vybrané krúčové priestory
(vloženie vizualizácií do 2 povinných pohradov - POOl.jpg, POO2.jpg fotodokumentácia)

d'alšie výkresy, schémy podra uváženia
Grafická čast' bude vyhotovená na max. 4 formátoch Bl (700 x 1000 mm na výšku)
a bude nalepená na paneloch z l'ahkého materiálu pre výstavné účely. Nie je dovolené
domčit' grafickú čast' zrolovanú v tubuse.
2.6.3. Obálka označená "Digitálna čast"'

l x CD/DVD nosič obsahujúci textovú a grafickú čast' vo formáte *.pdf
Nosič elektronickej formy návrhu bude uložený v zalepenej obálke označenej nápisom
,J)igitálna čast"' a bude otvorený po ukončení práce poroty.
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2.6.4. Obálka s názvom ,,Autor"
Obálka s názvom ,,Autor" bude obsahovat' mená, adresy a podpisy autorov,
spoluautorov a dohodnutý percentuálny podiel na cene. Bude taktiež zalepená
a vložená do obalu so sút'ažným návrhom neporušená a úplne nepriehradná.

2.6.5. Obálka s názvom ,,Spiatočná adresa"

Obálka s názvom ,,S'piatočná adresa" bude obsahovat' titul, meno a priezvisko, adresu,
telefonický kontakt a e-mailovú adresu, na ktoré možno poslat' rozhodnutie poroty
o udelení cien, odovzdat' odkaz a zaslat' zápisnicu o priebehu sút'aže, prípadne
neocenený návrh. Obálka bude zalepená a vložená do obalu spolu so sút'ažným
návrhom, nepomšená a úplne nepriehl'adná.
2.6.6. Obálka s názvom ,,Doklady"

Obálka s názvom ,,Doklady" bude obsahovat':
čestné vyhlásenie účastníka, že bez výhrady a obmedzenia súhlasí
s podmienkami sút'aže určenými vyhlasovaterom, citované vyhlásenie musí
byt' podpísané účastníkom alebo osobou /osobami oprávnenými konat' v danej
veci za člena skupiny
kópiu autorizačného osvedčenia účastníka, v prípade skupiny je nutné doložit'
autorizačné osvedčenie minimálne jedného člena.
súhlas účastníkov (fyzických osób) so spracovaním osobných údajov pre účely
sút'aže (vzor súhlasu - príloha č. 1)
Obálka bude zalepená a vložená do obalu spolu so sút'ažným návrhom, neporušená
a úplne nepriehl'adná.
2,7. PREDLOŽENIE NÁVRHU
2.7.1. Návrh účastník predloží v nepriehradnom obale / obálke, ktorý musf byt' uzavretý
s prelepením prípadne zapečatenfm zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu. Návrh
je možné doručit' poštou, osobne, prípadne kuriérom na podatel'ňu Mestského úradu
v Poprade. Na obale nesmú byt' uvedené identifikaěné údaje ani značky, ktorými
by mohlo dójst' k porušeniu anonymity sút'aže. Na obale bude uvedená adresa :
Mestský úrad Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3

058 0l Poprad
2.7.2.

Obal bude označený nápisom ,,Sút'az návrhov - ,,Širšie centrum a Nám. sv. Egídia('
- neotvárat"' a bude obsahovat':
2.7.1.1

Textovú čast'

2.7.l.2

Grafickú čast'

2.7.l.3

obálku označenú nápisom ,,Digitálna čast"'
obálku označenú nápisom ,,Autor"
obálku označenú nápisom ,,Spiatočná adresa"
obálku označenú nápisom ,,Doklady"

2.7.1.4
2.7.1.5

2.7.l.6

2.7.3. Grafická čast', textová čast' a digitálna ěast' nesmú byt' označené
identifikačnými údajmi ani značkou, ktorou by mohlo dójst' k porušeniu
anonymity sÚt'aže.
2.7.4. Všetky časti sút'ažného návrhu je potrebné označit' v pravom dolnom rohu
rámčekom 3 x 3 cm, do ktorého bude porota vyhlasovatel'a vyznačovat'
identifikačné číslo návrhu.
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2.7.5. Ak bude návrh posielaný poštou, obal zásielky ani poštová sprievodka nesmú byt'
označené spiatočnou adresou odosielatel'a. Na obálke uvedie: ,,Adresa odosielatel'a
vo vnútri zásielky" a na poštovej zásielke sa v rubrike odosielatel' uvedie:
,,Anonymná sút'az".

2.7.6. Za včas doručený návrh sa považuje taký, ktorý bol preukázatel'ne domčený
do lehoty na predkladanie návrhov uvedenej v bode 6.6. týchto sút'ažných podmienok.
2.7.7. Vyhlasovatel' bude s osobnými údajmi účastníka zaobchádzat" v súlade so zákonom
o ochrane osobných údajov.
2.8. PREDPOKLADÁNÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Predpokladaná hodnota pri sút'aži návrhov zahřňa predpokladanú hodnotu zákazky
na poskytnutie služieb vrátane cien a odmien pre účastní'kov.
Celková predpokladaná hodnota bez DPH:
72.676,50 €
Z toho:

- predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb podra bodu 9.2.: 39.176,50 €
- ceny a odmeny podra bodu 10.1.:
33.500,00 €
Mesto Poprad ako verejný obstarávatel' nepoužije postup ,,sút'až návrhov" v zmysle
§120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z d5vodu, že predpokladaná hodnota
zákazky je nižšia ako finančný limit ustanovený všeobecne závázným právnym

predpisom ktorý vydal Úrad pre verejné obstarávanie (vyhláška č. 1 18/2018 Z. z.)
3. DRUH SÚŤAŽE
3.1. PODEA PREDMETU
Urbanisticko-architektonická.

3.2. PODLA ÚČELU
Projektová.
3.3.

PODL'A OKRUHU ÚČASTNÍKOV
Verejná.

3.4.

POD'í'A P(ČTU SÚŤAŽNÝCH KÓL
Jednokolová.

4. [JČASTNÍCI SÚŤAŽE
4.1. OKRUH ťJČASTNÍKOV
Sút'až sa vyhlasuje ako verejná anonymná pre neobmedzený okruh účastníkov.

Účastníkom-je kandý, kto podal sút'ažný návrh v súlade so sút'ažnými podmienkami.
4.2. PODMIENKY ÚČASTI
Návrh móže predložit' každý, kto je oprávnený na činnost' podl'a §4 Zákona
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podl'a príslušnej legislatívy

v niektorom zo-štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej
konfederácie.
/
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4.3.

OSOBY VYLÚČEN]' Z ťJČASTI

Účastníkom v konkrétnej sút'aži návrhov nemeíže byt' ten, kto
bezprostredne zúčastnil na vypracovaní sút'ažných podmienok
a na vyhlásení sút'aže
vypracoval kritériá výberu účastníkov
vypracoval kritériá hodnotenia predložených návrhov
je členom poroty alebo náhradníkom člena poroty v tejto sút'aži návrhov,
ani jemu blízka osoba, jeho zamestnanec, spoločník alebo spolupracovník
sa

5. SPÓSOB KOMUNIKÁCIE V SÚŤAŽI
Vyhlásenie sút'aže bude uverejnené na webových stránkach vyhlasovatel'a
www.poprad.sk, SKA www.komarch.sk.
Komunikácia účastníkov

SO

sekretárom sút'aže bude prebiehat' výhradne

prostredníctvom e-mailu.

Včas domčenou žiadost'ou účastníka o vysvetlenie sút'ažných podmienok je žiadost'
doručená podl'a bodu 6.4. Lehota na komunikáciu s účastnflcmi.
Odpoved' na každú včas doručenú žiadost' o vysvetlenie sút'ažných podmienok bude
zverejnená na webovej stránke vyhlasovatera sút'aže www.poprad.sk.
Výsledok sút'aže vyhlasovater písomne oznámi každému účastníkovi, ktorého návrh
porota hodnotila. Výsledok sút'aže sa zverejnf aj na webovej stránke vyhlasovatera
sút'aže www.poprad.sk a na webovej stránke SKA www.komarch.sk.
6. LEHOTY

6.1. DÁTUM ÚVODNÉHO ZASADNUTIA POROTY
Dátum: 09.07.2018

6.2. DÁTUM VYHLÁSENIA SÚŤAŽE
Dátum: 13.07.2018

6.3. LEHOTA NA PREVZATIE S'ÚŤAŽNÝCH PODMIENOK
Dátum a čas: Ol.10.2018 do 14:00 hod.

6.4. LEHOTA NA KOMUNIKÁCIU S ťJČASTNÍKMI
Dátum a čas: 03.08.2018 do 14:00 hod.

6.5. LEHOTA NA ZODPOVEDANIE OTÁZOK ÚČASTNÍKOV
Dátum: 24.08.2018

6.6. LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV
Dátum a čas :Ol.lO.20l8 do 14:00 hod.
6.7. LEHOTA NA

OTVÁRANIE OBÁLOK AOVERENIE SÚŤAŽNÝCH

NÁVRHOV
Dátum : do 04.lO.2018

6.8. PREDPOKLADANÁ LEHOTA NA VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
Dátum : do 12.10.20l8

9

/-

6.9. PREDPOKLADANÁ LEHOTA NA ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE
Dátum : do 23.10.2018

6.10. PREDPOKLADANÁLEHOTANAVYPLATENIECIENAODMIEN
Do 30 dní od vyhlásenia a zverejnenia výsledkov sút'aže.
7. POROTA

7.1. RIADNIČLENOVIAPOROTY
Nezávislí na vyhlasovatel'ovi
Ing. arch. Ján Komrska, CSc. (člen autorizačného výboru SKA, autorizovaný
architekt SKA) - predseda poroty

Doc. Ing. arch Petr Durdík (predseda AUÚP ČR, autorizovaný architekt ČKA)
Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (zástupca riaditera pre vedeckovýskumnú

činnost", Ústav manažmentu STU Bratislava)

Ing. arch. Petr Vávra (miestopredseda AUÚP ČR, autorizovaný architekt ČKA)
Závislí na vyhlasovatel'ovi
Ing. Tibor Haluška (poverený vedením Odbom urbanizmu a priestorového
plánovania MsU Poprad)
Ing. arch. Martin Baloga, PhD. (predseda Rady pre priestorové plánovanie
mesta Poprad, autorizovaný architekt SKA)
Ing. Slavomfr Božoň (poslanec MsZ, autorizovaný stavebný inžinier SKSI)
7.2. NÁHRADNÍCI POROTY
Nezávislí na vyhlasovatel'ovi
Ing. arch. Andrej Alexy (autorizovaný architekt SKA)
Závislí na vyhlasovatel'ovi
Ing. arch. Eudovít Vartovru'k (člen Rady pre priestorové plánovanie mesta
Poprad, autorizovaný architekt SKA)
Náhradn'ci sa zúčastňujú celého priebehu hodnotenia s poradným hlasom. Riadneho
člena poroty závislého na vyhlasovatel'ovi m5že nahradit' osoba spomedzi
náhradníkov závislých i nezávislých na vyhlasovaterovi. Riadneho člena poroty
nezávislého na vyhlasovatel'ovi m6že nahradit' len osoba spomedzi náhradníkov
nezávislých na vyhlasovatel'ovi.
7.3. POMOCNÉ ORGÁNY POROTY
Ing. arch. Tibor Schmidt - sekretár sút'aže
tel. č.: 052/716 72 74

e-mail: tibor.schmidt@msupoprad.sk
Ing. Katarína Greisigerová - overovater návrhov
tel. č.: 052/716 72 61

e-mail: katarina.greisigerova@msupoprad.sk
7.4. EXPERTI

Vyhlasovatel' súhlasí s tým, aby si porota na vyhodnotenie špecifickej otázky
vyžiadala stanovisko znalca alebo iného odborníka na špecifiká riešeného územia
a predmetu sút'aže.
,/-
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8. KRITERIÁ HODNOTENIA
8.1. KRITÉRIÁHODNOTENIAAICHRELATÍVNEVÁHY
Sút'ažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo sút'aže, budú hodnotené podra celkovej
urbanistickej a architektonickej kvality navrhovaného riešenia CMZ a jeho priemetu
do návrhu námestia podra nasledujúcich kritérií:
- priestorové rieŠenie
- funkčné riešenie

- dopravné a prevádzkové riešenie
- realizovatel'nost'

8.2. DÓVODY PRE VYIťJČENIE NÁVRHU
Porota vylúči zo sút'aže návrh ak :
nevyhovel požiadavkám na rozsah, obsah alebo formu,
nemá požadované časti alebo nie je vypracovaný s požadovanou
podrobnost'ou,
nebol predložený v lehote na predkladanie návrhov alebo na určenom mieste,
bola pomšená anonymita účastníka,
inak nevyhovel požiadavkám podra sút'ažných podmienok, pričom závažnost'
pomšenia sút'ažných podmienok posúdi porota

9, ĎALŠÍ POSTUP
%la

9.1. Rozhodnutie poroty je pre vyhlasovatera závázné.
9.2.

Predmetom d'alšieho postupu bude:

Spracovanie Územného plánu zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum). Čast' územia
vo vymedzenom rozsahu (Nám. sv. Egídia) bude riešená vrátane podmienok
pre umiestnenie stavby nahrádzajúce rozhodnutie o umiestnení stavby.
9.3. Pri výbere dodávatel'a služieb podra bodu 9.2. sa bude postupovat' priamym
rokovaním s účastníkom, resp. účastnflcmi, ktorých návrhy boli ocenené.
Výzva na rokovanie s autorom, resp. autormi ocenených návrhov je podmienená
vyčlenením a schválením finančných prostriedkov z rozpočtu vyhlasovatel'a
na dodávku služieb podl'a bodu 9.2. Mestským zastupiterstvom mesta Poprad.
V prípade neschválenia finančných prostriedkov Mestským zastupitel'stvom mesta
Poprad právny nárok na rokovanie účastníkovi nevznikne.
Zákazka m6že byt' zadaná len osobe oprávnenej na predmetnú činnost' podra zákona
SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch alebo rovnocenne oprávnenej osobe podl'a príslušnej legislatívy

v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej
konfederácie.

Podrobné stanovenie obchodných a zmluvných podmienok na dodávku služieb podra
bodu 9.2. bude dohodnuté v zmluve o dielo.

/
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10.

CENY A ODMENY

10.1.

CENY

1. cena sa stanovuje vo výške 15.000,- €
2. cena sa stanovuje vo výške 10.000,- €
3. cena sa stanovuje vo výške 5.000,- €

(slovami: pátnást'tisíc eur )
(slovami: desat'tisíc eur )
(slovami: pát'tisíc eur )

Porota m6že udelit' pre neocenené návrhy zvláštne odmeny, ktoré priniesli hodnotné
čiastkové podnety a riešenia, pričom celková suma k rozdeleniu na odmeny
je vo výške 3.500,- € (slovami: tritisícpátsto eur).
10.2.

NÁLEŽITOSTI ZDANENIA CIEN UDELENÝCH V SÚŤAŽI
V sút'aži návrhov budú udelené ceny a odmeny, ktoré budú vyplatené v mene Euro (€).
Ceny a odmeny v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. zákon o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, udelené v sút'aži sú pred zdanením.

10.3.

TERMÍN VYPLATENIA CENY
Ceny budú vyplatené najnesk«"r do 30 dnf po vyhlásení výsledkov sút'aže.

10.4. Porota si vyhradzuje právo rozhodnút' aj o neudelen?í cien v plnej výške, prípadne
inom rozdelení cien v závislosti od kvality a relevantnosti jednotlivých návrhov. Toto
svoje rozhodnutie musf porota prijat' jednohlasne. Rozhodnutie sút'ažnej poroty
nem6že presiahnut' celkovú výšku cien, ktorá je stanovená v bode 10.1 týchto
sút'ažných podmienok. Rozhodnutie o rozdelení cien musí porota podrobne zd«"vodnit'
v zápisnici.
10.5.

Cena a odmena m6ž.e byt' udelená len sút'ažiacim, ktorí splnili sút'ažné podmienky
a návrh ktorých nebol v priebehu hodnotenia vylúčený zo sút'aže.

11. ZÁPISNICAZOZASADNUTIAPOROTY
Zo zasadania bude vypracovávat' sekretár, prípadne iná osoba poverená predsedom
poroty, zápisnicu o priebehu sút'aže.
Zápisnica o priebehu sút'aže obsahuje zápis z rokovania poroty vrátane hlasovania,
rozhodnutie o vylúčení návrhov zo sút'aže, zoznam všetkých posudzovaných
sút'ažných návrhov, posúdenie všetkých sút'ažných návrhov, rozhodnutie o rozdelení
cien a udelení odmien vrátane jeho zd6vodnenia a prezenčnej listiny zo zasadnutia
poroty. Zápisnicu potvrdia na záver svojim podpisom všetci prítomní členovia poroty.
Do zápisnice o priebehu sút'aže budú zaznamenané odlišné názory členov sút'ažnej
poroty, ak o to títo členovia výslovne požiadajú.
Kópiu zápisnice o priebehu sút'aže zašle predseda sút'ažnej poroty so sprievodným
listom všetkým účastníkom sút'aže a zároveň na vedomie SKA.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIÁ
12.1.

Účastníci berú na vedomie, že všetky sút'ažné návrhy, ktoré nespÍňajú predpfsané
požiadavky obsiahnuté v týchto sút'ažných podmienkach, budú vylúčené.

12.2. Vyhlasovatel' sa zavázuje plne rešpektovat' autorské práva účastníkov v súlade
so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení.
12
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12.3. Autori sút'ažných návrhov udel'ujú vyhlasovatel'ovi súhlas použit' ich sút'ažné návrhy
na účely tejto sút'aže, dopracovanie výsledného návrhu v zmysle bodu 9.2 týchto
sút'ažných podmienok a na prezentačné účely vyhlasovatel'a. Ocenené a odmenené
sút'ažné návrhy sa stávajú majetkom vyhlasovatera sút'aže. Ostatné návrhy sa vrátia
účastníkom, ktorí si ich prevezmú osobne v lehote do troch mesiacov od domčenia
výzvy na prevzatie vyhlasovatel'om sút'aže.
12.4. Sút'ažné návrhy nesmú byt' použité bez predchádzajúceho súhlasu účastníkov inak,
ako v súlade s autorským zákonom a podra týchto sút'ažných podmienok. Použitie
autorského diela na iné účely, ako boli uvedené v týchto sút'ažných podmienkach,
je však viazané na výslovný súhlas autorov.
12.5.

Účast'ou vsút'aži sa účastníci zavázujú, že bez výhrady

a

obmedzenia súhlasia

s podmienkami sút'aže určenými vyhlasovaterom.
12.6. Všetky náhrady spojené sprípravou apredložením
bez finančného nároku voči vyhlasovatel'ovi.

návrhu znáša účastník

12.7. Vyhlásenú sút'až je možné zrušit' len zo závažných d5vodov. Ak sa tak stane,
vyhlasovater primerane odškodní účastm'kov, ktorí pred zrušením sút'aže prevažne
alebo z časti splnili sút'ažné podmienky. Prípadné zrušenie sút'aže by bolo oznámené
rovnakým spósobom, akým bola sút'až vyhlásená.

13. SÚŤAZNÉ POMÓCKY
I?

M

Všetky sút'ažné pom5cky sú vyhotovené v digitálnej forme.
Ol
02

- ideový zámer (*.pdf)
- polohopis a výškopis riešeného územia Nám. sv. Egídia

na podklade katastrálnej mapy v rozsahu riešenia ÚPN-Z Centrum (*.dwg,)
03

- fotodokumentácia Nám. sv. Egídia (*.jpg)

04

- ÚPN mesta Poprad (*.pdf)

05

- ortofotomapa (*.jpg)

Kompletné sút'ažné pomócky je možné zfskat' na webovej adrese vyhlasovatera
sút'aže www.poprad.sk. Sút'ažné pomócky budú vol'ne dostupné na stiahnutie.

/
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Prfloha č. l

Súhlas so spracovaním osobných údajov
udelený podl'a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len ,súhlas")

Titul, meno, priezvisko:
Adresa:

(d'alej ako ,,dotknutá osoba")

Vyššie uvedená dotknutá osoba svojím podpisom udel'uje súhlas (akýkol'vek vážny,
slobodne daný, konkrétny, informatívny, jednoznačný prejav vóle) na spracovanie svojich
osobných údajov Mestu Poprad, so sídlom: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 0l Poprad,

zast. -Ing. Jozefom Švagerkom, primátorom mesta, IČO: 00326470 (d'alej- len

,,prevádzkovatel"'), ktoré na základe tohto súhlasu m5že spracúvat' osobné údaje dotknutej
osoby v tomto rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa

na účel: účast' vo vereinej anonymnej urbanisticko-architektonickej sút'azi návrhov ,,Širšie
centrum aNám. sv. Egídia", vyhodnotenie uvedenej sút'a)ie anásledné zverejnenie
jej výsledkov.

Tento súhlas dotknutá osoba podpísaný priloží ksút'ažnému návrhu, obálka snázvom
,,Doklady".
Osobné údaje bude prevádzkovatel' spracúvat' a uchovávat' odo dňa doručenia sút'ažného
návrhu po dobu 11 rokov.
Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykol'vek písomne odvolat',
a to informovaním prevádzkovatera na adresu jeho sídla.

v

dňa

podpis dotknutej osoby
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