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1. VYHLÁSENIE SÚŤAŽE 

Mesto Trnava ako vyhlasovateľ vyhlasuje ku dňu 8.7.2020 verejnú anonymnú jednokolovú 
architektonickú súťaž návrhov „PARKOVACÍ DOM V TRNAVE“ na komplexné riešenie 
parkovacieho domu v obytnom súbore Na hlinách ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien 
podľa § 119 – 257 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a 
predpisov, Vyhlášky ÚVO č.157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a Súťažného poriadku 
Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.  

Súťažné podmienky po pripomienkovaní a odsúhlasení Mestom Trnava ako 
vyhlasovateľom súťaže boli prerokované a s pripomienkami odsúhlasené na prvom úvodnom 
zasadnutí poroty dňa 23.6.2020. Po ich dopracovaní a zapracovaní pripomienok poroty boli 
predložené na overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora architektov súťažné 
podmienky overila dňa 7.7.2020, overenie č.: KA-220/2020.  

Vyhlásenie súťaže bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk, 
na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na internetovej stránke Českej komory 
architektov www.cka.cz, na internetovej stránke www.archinfo.sk, na internetovej stránke 
vyhlasovateľa - na oficiálnej stránke mesta Trnava – www.trnava.sk, v časti úradné oznamy 
a v hlavnom baneri. 

 
2. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE A JEHO IDENTIFIKÁCIA 
 
Mesto Trnava, Hlavná ulica č.1, 917 01 Trnava 
v zastúpení: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta Trnava 
vo  veciach  technických  a  súťaže: Radoslav Drobný, Trnava 
                                                                         telefón:   +421 917 558 404 
                                                                         e-mail:  drobny@visions.cc 
 
Bankové spojenie:                                            VÚB  Trnava 
Číslo účtu:                                                        SK 59 0200 0000 0000 2692 5212 
IČO:                                                                00313114 
DIČ:                                                                202 117 5728 
 

2.1 Spracovateľ súťažných podmienok 

Ing.arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava  -  odbor územného  rozvoja  a  koncepcií,   
Trhová 3,  917 71 Trnava 
tel.:  033/3236 249, 0905 388 270 
e-mail: peter.purdes@trnava.sk 

 

2.2 Sekretár súťaže 

Radoslav Drobný  
tel.: +421 917 558 404 
e-mail: drobny@visions.cc  
 

2.3 Overovateľ súťažných návrhov 

Ing. Kristína Gottwaldová 

 

2.4 Overenie súťažných podmienok 

Slovenská komora architektov 
Overovací  protokol  č.: KA - 220/2020 zo dňa 7.7.2020 

 
 

http://www.uvo.gov.sk/
http://www.trnava.sk/
mailto:drobny@visions.cc
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3. ÚČEL A CIELE SÚŤAŽE 

3.1 Účelom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov “Parkovací dom v Trnave“ je 

komplexné riešenie parkovacieho domu vedúce k realizácii objektu nového parkovacieho 
domu. Lokalita sa nachádza v rámci obytného súboru Na hlinách v Trnave. 

3.2 Cieľom tejto architektonickej súťaže návrhov je aj výber spracovateľa najlepšieho 
architektonického návrhu objektu, ktorý bude na základe osobitného postupu, vedúceho 
k uzavretiu zmluvy (viď ďalej), dopracovaný do architektonickej štúdie v zmysle 
pripomienok poroty a vypisovateľa súťaže a následne dopracovaný do projektovej 
dokumentácie Parkovacieho domu (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie 
a realizačný projekt, alt. dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou 
realizačného projektu – jednostupňový projekt) bez inžinierskej činnosti, ktorú si Mesto 
Trnava bude vykonávať vo vlastnej réžii.  

3.3 Podľa výsledkov súťaže a odporúčania poroty vyhlasovateľ s víťazom súťaže, na základe 
výsledkov priameho rokovacieho konania podľa § 98 ods. 1 písm. i),  bude rokovať o 
zmluve  o  dielo  podľa  ustanovení  § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na 
spracovanie požadovaného rozsahu prác. Vybraný autor víťazného súťažného návrhu 
bude po uzavretí zmluvy zhotoviteľom požadovanej  architektonickej štúdie, dokumentácie 
pre územné rozhodnutie a projektových dokumentácií stavby potrebných pre povolenie  a  
realizáciu stavby, vrátane výkonu  odborného autorského dohľadu pri realizácii 
navrhnutého diela v súlade s Autorským zákonom č.185/2015 Z.z. V  prípade, že sa toto 
rokovanie skončí  neúspechom, m ô ž e  vyzvať vyhlasovateľ ďalších ocenených  
postupne a v poradí zostavenom  porotou. 
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4. DRUH SÚŤAŽE A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
 
4.1  Podľa predmetu: architektonická,  

4.2  Podľa účelu: projektová s cenami a odmenami,  

4.3  Podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná, bez obmedzenia počtu účastníkov,  

4.4  Podľa počtu súťažných kôl: jednokolová  

4.5  Podľa predpokladanej hodnoty zákazky: nedosahujúca limit pre nadlimitnú zákazku; 
verejný obstarávateľ dobrovoľne použije postupy podľa zákona o verejnom 
obstarávaní.  

4.6  Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky  

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená podľa § 120 ods. 3) a 4) zákona 
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Vyhlasovateľ je verejným obstarávateľom podľa 
§ 7 ods. 1) písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a zákazka je v zmysle finančného 
limitu uvedeného v § 1 písm. b) Vyhlášky č 153/2016 Z.z. ÚVO klasifikovaná ako zákazka, 
nedosahujúca limit pre nadlimitnú zákazku.  

P r e d p o k l a d a n á   c e n a   s t a v b y                                 3 500 000 € 
Predpokladaná hodnota zákazky:  
- vstupné podklady, AŠ, DÚR, DSP, RP a geodetické zameranie                        106 496 €  
- ceny a odmeny udelené v súťaži                                                                           18 000 €  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SPOLU...................................................................................................................124 496 €  

4.7  Ceny sú stanovené na základe Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA Bratislava 2019, bez obstarávacej 
činnosti ÚPP, bez SEA, EIA a bez inžinierskej činnosti. Ceny sú bez DPH. 

 
5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 
 
5.1  Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky účasti 

podľa týchto súťažných podmienok. Súťažný návrh môže predložiť každý, kto je 
oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa 
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ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej 
adresy účastníka. Pre účasť v súťaži je podmienkou predloženie dokladu o odbornej 
spôsobilosti – kópie Autorizačného osvedčenia SKA alebo rovnocenného oprávnenia 
zahraničného účastníka a dôkazy o ekvivalencii predloženého dokladu zahraničného 
účastníka k  oprávneniu  na  výkon  činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona 
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. 
Vzhľadom na špecifické požiadavky dopravnej stavby ako aj ozelenenia fasád a strechy 
objektu sa vyžaduje v súťaži spolupráca s krajinným architektom podľa § 4a a  inžinierom 
pre konštrukcie  inžinierskych stavieb a to s kategóriou oprávnenia  stavebné konštrukcie 
– projektovanie inžinierskych stavieb s podkategóriou cesty a letiská alebo kategóriou 
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo 
s podkategóriou dopravné stavby podľa § 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. 

V prípade predloženia súťažného návrhu skupinou fyzických alebo právnických osôb, 
postačuje preukázanie splnenia tejto podmienky jednou autorizovanou osobou v zmysle 
§4, jednou autorizovanou osobou v zmysle § 4a a jednou autorizovanou osobou v zmysle 
§ 5 zákona č.138/1992 Zb. 

5.2  Na základe výsledkov súťaže a odporúčania poroty vyhlasovateľ vyzve víťaza súťaže na 
priame rokovacie podľa § 98 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní a na toto 
rokovanie musí vyzvaný účastník súťaže predložiť doklady týkajúce sa osobného 
postavenia podľa § 32 ods.1). V  prípade, že sa toto rokovanie skončí  neúspechom, 
m ô ž e  vyzvať vyhlasovateľ ďalších ocenených  postupne a v poradí zostavenom  
porotou. 

5.3  Osoby vylúčené z účasti v súťaži. Účastníkom v súťaži nesmie byť ten, kto:  
a) bol spracovateľom súťažných podmienok,  
b) je členom poroty alebo pomocným orgánom poroty,  
c) overoval súťažné podmienky za Slovenskú komoru architektov,  
d) je blízkou osobou, spoločníkom, zamestnancom alebo zamestnávateľom osoby 
uvedenej v písm. a), b) alebo c).  
Súčasťou súťažného návrhu bude Čestné prehlásenie účastníka o tom, že nie je osobou 
vylúčenou z účasti v súťaži (Príloha č. 2 súťažných podmienok).  

 
6. JAZYK A KOMUNIKÁCIA V SÚŤAŽI  

6.1 Rokovacím jazykom súťaže je slovenský jazyk. Všetky súťažné dokumenty, t.j. súťažné 
podmienky, podklady a dokumentácia o priebehu súťaže je a bude vyhotovovaná v tomto 
jazyku. V tomto jazyku prebieha aj dorozumievanie a vysvetľovanie a informácie medzi 
vyhlasovateľom a účastníkmi. Celý súťažný návrh a tiež všetky dokumenty predložené do 
súťaže musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

6.2 Ak sa súťaže zúčastní účastník so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 
predložiť súťažný návrh a požadované doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok 
účasti v súťaži v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka. 
V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v 
slovenskom jazyku. To sa netýka súťažného návrhu a dokladov predložených v návrhu 
účastníka, ktorý je vyhotovený v českom jazyku. 

6.3 Doklady a dokumenty preložené do slovenského jazyka nemusia byť úradné overené. 

6.4 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v 
tomto verejnom obstarávaní elektronickým spôsobom prostredníctvom komunikačného 
rozhrania systému EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a 
podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi a zabezpečí 
trvalé zachytenie obsahu. V prípade osobného doručovania v prípadoch, kedy je v súlade 
so súťažnými podmienkami a zákonom o verejnom obstarávaní (napr. Predkladanie 
súťažného návrhu), zabezpečuje verejný obstarávateľ preberanie písomností na podateľní 
na adrese verejného obstarávateľa v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod. 
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6.5 Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní medzi verejným 
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje písomne spôsobom, ktorý 
zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu a ktorý zabezpečí úplnosť údajov uvedených v 
ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.  

6.6 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom sa bude 
uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 20 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní. Z komunikácie musí byť zrejmá identifikácia záujemcu 
alebo uchádzača a predmet zákazky. 

6.7 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v 
tomto verejnom obstarávaní elektronickým spôsobom prostredníctvom komunikačného 
rozhrania systému EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a 
podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi s výnimkou 
predloženia súťažných návrhov a zabezpečí trvalé zachytenie obsahu. 

6.8 EVO je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania 
verejných zákaziek. EVO je webová aplikácia na doméne 

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. 

6.9 Na bezproblémové používanie systému EVO je nutné používať jeden z podporovaných 
internetových prehliadačov a dodržiavať postupy, uvedené v príručke používateľa, 
dostupnej na adrese https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. 

6.10 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno 
trvalo zachytiť jej obsah a podanej elektronickými prostriedkami. je rozhodujúca informácia 
podaná elektronickými prostriedkami. 

6.11 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a 
uchádzačom, alebo záujemcom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon o 
verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente 
doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. 

Súťažné návrhy predkladajú súťažiaci vo vyhotovení podľa bodu 12 v hmotnej podobe do 
podateľne verejného obstarávateľa. 

7. PREDMET SÚŤAŽE  
 
7.1 Zámerom mesta je v obytnom súbore Na hlinách v Trnave vybudovať viacpodlažný 

parkovací dom s kapacitou v rozmedzí cca 300 – 350 parkovacích miest z dôvodu ich 
akútneho nedostatku v rámci priľahlého obytného súboru.  

7.2  Situovanie parkovacieho domu je z časti v súlade s platným Územným plánom mesta 
Trnava   (ÚPN),   jeho    zmenami   a   doplnkami   a   záväznou  časťou  vyhlásenou  
VZN č. 466 v znení neskorších noviel a  zmien zverejnené na :   
http://www.trnava.sk/sk/clanok/strategicke-dokumenty.  

           Časť územia je riešená v zmysle platného ÚPN mesta Trnava ako funkčný kód A 06 – 
viacpodlažná zástavba bytové domy, kde medzi funkcie prípustné (vhodné) patria aj 
odstavné miesta a garáže slúžiace pre rezidentov, v ostatnej časti sa územie nachádza vo 
funkčnom kóde Z 02 – plochy parkov. V tejto časti územia nie je prípustná výstavba 
parkovísk a  dopravných zariadení. Okrem toho je pri objekte bytového domu na 
Saleziánskej ulici stanovená vo vymedzenom území aj nezastavateľná plocha určená pre 
plošnú parkovú zeleň, verejne dostupnú zeleň, ktorej dosiahnutý podiel na 1 obyvateľa nie 
je možné znižovať (s výnimkou možnosti dostavby vybavenosti drobnými stavbami najviac 
do 10%, napríklad  doplnením mobiliáru pre oddych obyvateľov, prístreškov komunálneho 
odpadu a podobne).  

          Z tohto dôvodu bude potrebné po uskutočnení súťaže a skutočnom zábere územia 
stavbou na základe víťazného návrhu mestom Trnava obstarať zmenu Územného plánu 
mesta Trnava v príslušnej časti územia. Z toho vyplýva, že obstaranie predmetnej zmeny 
ÚPN mesta nebude obsahom plnenia zmluvy budúcej zákazky. V súčasnosti sa na 
vymedzenom mieste nachádza dvorová časť obytných domov na Hlinách a Saleziánskej 

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
http://www.trnava.sk/sk/clanok/strategicke-dokumenty
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ulici. Územie je z prevažnej časti zatrávnené nízkym a vysokým stromovým porastom 
a nachádzajú sa na ňom aj spevnené plochy peších komunikácií a ihrísk. V južnej časti sa 
nachádza bezbariérová rampa a chodník prepájajúci Saleziánsku ulicu s ulicou Na 
hlinách. 

          
          Bližšie regulatívy ÚPN mesta Trnava sú v súťažných pomôckach v PO-2.  

7.3  Riešené územie pre Parkovací dom Na hlinách má výmeru 11 500 m2 (vyznačené 
v technickej mape). Nachádza sa v katastrálnom území (k.ú.) Trnava, v jeho severnej 
časti medzi ulicami Na hlinách a Saleziánska.  

Vymedzenie riešeného územia:  
- zo severu a východu obytným domom na Saleziánskej ulici,  
- zo západu obytným domom na ulici Na hlinách,  
- z juhu prepojovacím chodníkom ulíc Na hlinách a Saleziánska a objektom gymnázia Jána 

Hollého  
Nachádza sa na pozemkoch: 

- parcelné čísla registra C 5311/1, 5309/2, 5309/3, 5309/4, 5292/36 a 5311/53 na LV 5000, 
vlastník Mesto Trnava 
 

   V riešenom území sa podľa Technickej mapy mesta nachádzajú vedenia inžinierskych 
sietí. V procese predprojektovej a projektovej prípravy je potrebné zabezpečiť vyjadrenia 
dotknutých správcov inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a 
ich zariadení (poloha a výška), o aktuálnom technickom stave sietí vrátane ich zariadení a 
o podmienkach ich ochrany. V prípade nutnosti akéhokoľvek zásahu do technickej 
infraštruktúry (rekonštrukcia, rozšírenie vedení, prekládka, pripokládka a pod. ) je 
potrebné aj vecné a časové plnenie zo strany správcov, ktoré bude nutné koordinovať s 
predmetnou investíciou mesta. 

 
8. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE  

8.1 Vyhlasovateľ architektonickej súťaže návrhov „PARKOVACÍ DOM V TRNAVE“ požaduje 
od účastníkov návrh komplexného riešenia objektu zameraného na parkovanie osobných 
automobilov s kapacitou cca 300 – 350 parkovacích miest. Objekt bude riešený 
s viacerými podlažiami tak, aby najvrchnejšie podlažie s vegetačnou strechou vytváralo 
zároveň rozšírenú bezbariérovo prístupnú časť dvora bytového domu č.22-52 na 
Saleziánskej ulici a odstránil sa tak enormný výškový rozdiel medzi úrovňou Saleziánskej 
ulice a ulicou Na hlinách. Keďže stavba bude integrálnou súčasťou obytného súboru, 
z hľadiska riešenia fasád sa vyžaduje také riešenie, ktoré obmedzí šírenie hluku zo stavby 
na prípustnú mieru, ale zároveň zabezpečí aj jej prirodzené prevetrávanie. Zvlášť je 
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potrebné túto skutočnosť zohľadniť v kontakte na obytný dom č.31 A-D na ulici Na 
Hlinách.         

8.2     Pokiaľ  objekt  zasiahne  do  bezbariérovej   rampy   medzi   obytným   súborom   Hliny  a  
          Saleziánskou  ulicou,   bude  potrebné  navrhnúť   nové  bezbariérové  prepojenie   (napr.  
          výťah, rampa  v parkovacom dome a pod.). Do parkovacieho domu budú vybudované  dva  
          vjazdy/výjazdy  tak,  aby   bolo  možné  pri  zablokovaní jedného  použiť  druhý  a  to  prvý  
          vjazd/výjazd  bude zo sídliska  Hliny  a druhý vjazd/výjazd z ulice Saleziánska. 
 
8.3 V zmysle platného územného plánu  mesta  Trnavy  (ZMENA 03/2015  Územného  plánu  

mesta Trnava - Aktualizované znenie 2009 v znení neskorších zmien, úprava regulatívov 
záväznej časti C. Záväzná časť ÚPN mesta Trnava) je potrebné navrhnúť parkovacie 
miesta pre bicykle o minimálnom počte 20 % z celkového počtu parkovacích miest pre 
motorové vozidlá. Rozmery, tvar a umiestnenie cyklostojanov odporúčame realizovať v 
zmysle TP 07/2014. Podľa vyhlášky 532/2002 - § 58 je potrebné zabezpečiť 4 % 
parkovacích miest  pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a 
musia byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby.  

8.4 Ako súčasť dispozície navrhnúť priestory pre správu a údržbu objektu. Taktiež je možné 
v návrhu uvažovať aj s priestormi pre opravu a údržbu bicyklov a elektronabíjacou 
stanicou. 

8.5     Pohyb osôb v parkovacom dome musí byť zabezpečený ako bezbariérový.  

8.6 Stavbu a vonkajší vzhľad objektu parkovacieho domu je potrebné prispôsobiť okolitému 
prostrediu maximálne ohľaduplne a nenásilne tak, aby v ňom pôsobil, pokiaľ možno, 
minimálne rušivo. Tejto požiadavke môže prispieť okrem vlastného vzhľadu stavby aj 
vhodné riešenie okolitého terénu a nadväzujúcej vegetácie.  Preto je potrebné už pri 
koncipovaní osadenia stavby do územia zabezpečiť úzku spoluprácu profesií pre 
architektúru, dopravu a krajinnú architektúru. Pritom je potrebné zabezpečiť dostupnosť 
vnútrobloku pre prevádzkové mechanizmy, ktorých vjazd bude nevyhnutný pre 
zabezpečenie údržby v území. 
 

8.7 Objekt je potrebné pri jestvujúcej bytovej budove na ulici Na hlinách navrhnúť tak, aby 
odstup stavby vyhovoval platnej STN z hľadiska preslnenia a zatienenia. Taktiež je 
potrebné počítať s tým, že v  stupni DÚR bude potrebné zabezpečiť spracovanie 
rozptylovej a hlukovej štúdie. 

 
8.8 Výškovo bude strecha objektu prepojená na výškovú úroveň Saleziánskej ulice a bude 

riešená ako vegetačná (s uplatnením aj vysokej – stromovej, vertikálnej popínavej 
vegetácie na rôznych typoch opôr a pod.) minimálne na 50% svojho povrchu v zmysle 
platného ÚPN mesta VZN 466, čl. 16a, bod 23). Zvyšná časť strechy má plniť pobytovú 
funkciu s detským ihriskom pre deti predškolského veku a do 12 rokov, ako aj s 
odpočinkovými miestami pre krátkodobý oddych rezidentov. Celá strecha bude upravená 
kombinovane obidvomi spôsobmi.  

 
8.9 V prospech maximálneho začlenenia stavby do prostredia budú pohľadové fasády 

ozelenené v maximálnej možnej miere vytrvalými popínavými celoročnými rastlinami, 
prípadne inými vhodnými vegetačnými prvkami (vertikálna záhrada, previslá zeleň a 
podobne) pri zohľadnení budúcej efektívnej starostlivosti, vrátane udržateľných nákladov 
v zmysle platného ÚPN mesta.  

 
8.10 Vzhľadom na rozsiahly zásah do dvorovej časti pozemku, ktorá je územným plánom 

prevažne určená na plochy zelene a rekreačné využitie rezidentmi a v súčasnosti sa na 
nej nachádza množstvo drevín a vegetačných prvkov, bude potrebné samostatne riešiť 
krajinno-architektonický projekt pre celé vymedzené územie, vrátane nevyhnutných 
prieskumov a analýz v stupni DÚR. Požiadavkou mesta je umiestniť stavbu maximálne 
ohľaduplne k pôvodnej vegetácii, predovšetkým k hodnotným stromom, v súlade s platnou 
legislatívou. 
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8.11 Krajinárskymi  a  parkovými  úpravami  bude  riešený  celý vymedzený areál v hornej aj 
dolnej časti, vrátane návrhu obnovy pôvodnej drevinnej vegetácie doplnením novej,  
návrhu na zachovanie a ošetrenie zostávajúcej drevinnej vegetácie a na nevyhnutnú 
asanáciu drevín. V stupni DÚR je potrebné rátať s vypracovaním dendrologického 
prieskumu, návrhom na nevyhnutné odstránenie drevín vrátane vyčíslenia spoločenskej 
hodnoty, návrhu na ošetrenie drevín a získaním právoplatného súhlasu na výrub ako 
podmienkou pre územné rozhodnutie.  
 

8.12 V dolnej časti územia mimo stavebný objekt  je potrebné riešiť malé multifunkčné ihrisko s 
fit a workout prvkami (náhrada za staré) a pobytovú zónu vybavenú odpočinkovým 
mobiliárom. 

  
8.13 Súčasťou návrhu bude aj typové riešenie drobnej architektúry, hracích prvkov a mobiliáru, 

vrátane tieniacich a ochladzovacích prvkov (napr. pergoly a prístrešky so zeleňou, 
slnolamy bez zelene, vodné prvky – pitné fontánky, ochladzovacie rozprašovače vody) a 
preferencie svetlých povrchov menej akumulujúcich teplo. 

 
8.14 V areáli bude riešené zadržiavanie dažďovej vody a podpora prirodzenej infiltrácie 

zrážkovej vody v zmysle ÚPN mesta. 
 

8.15 V rámci návrhu stavby sa požaduje popis technického vybavenia na úrovni   
zodpovedajúcej mierke a povahe súťažného návrhu.  

 
8.16 Vzhľadom   k   tomu,  že strecha  má  byť  aj  pobytová s detským ihriskom, upozorňujeme 
          na  potrebu  riešenia  výmeny vzduchu tak, aby odvádzaný vzduch nemal  negatívny vplyv  
          na tieto aktivity a na pohodu bývania v okolitom obytnom území. 
  
9 LEHOTY A TERMÍNY SÚŤAŽE  
 
9.1     Úvodné zasadnutie poroty......................................................................................23.6.2020   
          (o 10:00 hod  na Mestskom v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií)  
9.2 Vyhlásenie súťaže....................................................................................................8.7.2020 
9.3  Odporúčaný termín prihlásenia do súťaže a podania žiadostí o vysvetlenie....do 14.8.2020  

        do 24:00hod. 
Pozor! Pre predloženie súťažného návrhu v elektronickej podobe je nevyhnutné 
registrovať sa dostatočne vopred pred lehotou na odovzdanie súťažných návrhov 
v systéme EVO, preto dôrazne odporúčame vykonať registráciu do súťaže podľa 
bodu 6 Súťažných podmienok v odporučenom termíne! 

9.4     Lehota na odovzdanie súťažných návrhov a dokumentov........do 8.10.2020 do 16:00 hod.  
          na Mestskom úrade v Trnave, podateľne  alebo poštou   
9.5     Overovanie súťažných návrhov na OÚRaK......................................9.10.2020 o 09:00 hod.  
9.6     Hodnotiace zasadnutie poroty................................................................27.10. a 28.10.2020   
          (na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, Trnava)  
9.7     Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže...............................................................11.11.2020 
9.8     Lehota na vyplatenie cien a odmien...............do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže  
9.9     Výstava súťažných návrhov...........do troch mesiacov od vyhlásenia výsledkov súťaže 

 
10    SÚŤAŽNÉ PODMIENKY A SÚŤAŽNÉ POMÔCKY     

10.1   Zverejnenie súťažných podmienok súťaže návrhov   
Súťažné podmienky budú 8.7.2020 zaslané do Vestníku verejného obstarávania 
www.uvo.gov.sk, zverejnené na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na 
internetovej stránke Českej komory architektov www.cka.cz, na internetovej stránke 
www.archinfo.sk, na internetovej stránke vyhlasovateľa mesta Trnava, www.trnava.sk. 

10.2   Súťažné pomôcky obsahujú:   

PO-1  Širšie vzťahy s vyznačením územia - PNG 

http://www.trnava.sk/
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PO-2 Regulatívy pre funkčné kódy A 06 a Z 02  -  podľa Územného plánu mesta Trnava  
(Aktualizované   znenie rok 2009), Územný plán mesta Trnava, verejne prístupný na:   
http://www.trnava.sk/sk/clanok/uzemny-plan - DOCX 

PO-3  Výrez z regulatívov ÚPN mesta Trnava - PNG 
PO-4 Výrez z technickej mapy mesta - DGN, DWG  
PO-5  Ortofotomapa (mapa obsahuje informácie o súradniciach polohy mapových listov)  -  JPG, 

JGW   
PO-6  Fotodokumentácia jestvujúceho stavu - JPG 
PO-7  Inžinierskogeologický prieskum územia  - PDF  
PO-8  Digitálny terénny model   
PO-9  Celková vymedzená plocha s možným umiestnením stavby - PNG  
PO-10Vzorový panel - JPG 
PO-11Fotografie určené k vloženiu návrhu - JPG  
PO-12Pôdorys susedného bytového domu 
PO-13Bilancie súťažného návrhu - DOCX 
PO-14Informatívny návrh zmluvy o dielo ako podklad pre priame rokovacie konanie - DOCX 

10.3   Poskytnutie súťažných podmienok a pomôcok  
Súťažné podmienky a súťažné pomôcky je možné získať elektronicky na stránkach 
uvedených v bode 10.1. Prevzatím súťažných podmienok alebo zaregistrovaním 
záujemcu o účasť v súťaži, záujemca vyjadruje súhlas, že súťažné pomôcky použije iba 
pre účely súťaže. Súťažné podmienky a pomôcky sa záujemcom o účasť v súťaži 
poskytujú bezodplatne. Záujemcom o súťaž odporúčame zaregistrovať sa v odporučenom 
termíne v systéme EVO podľa bodu 6 súťažných podmienok, aby mohol riadne 
v stanovenej lehote predložiť súťažný návrh a v prípade doplnenia alebo aktualizácie 
informácií, týkajúcich sa súťaže, bol bezodkladne informovaný. 

10.4 Vysvetľovanie  
Súťažiaci (záujemcovia) môžu požiadať o vysvetlenie obsahu súťažných podmienok a 
súťažných pomôcok žiadosťou o vysvetlenie prostredníctvom funkcionality EVO v súlade 
s článkom 6. Odpovede budú najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na odovzdanie 
súťažných návrhov poskytnuté všetkým známym záujemcom a zverejnené na stránkach 
uvedených v bode 10.1 za predpokladu, že boli vyhlasovateľovi doručené včas. 

10.5  Obhliadka areálu   
 Každý  záujemca si môže po získaní súťažných podkladov uskutočniť obhliadku riešeného                                   
územia, ktoré je voľne prístupné. 

11    ROZSAH SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU 
 

Súťažný návrh musí obsahovať: 
 

A  Grafická časť návrhu:  
bude mať tieto výkresy - panely s nasledujúcim obsahom: 
Urbanistický návrh 

a)  Širšie vzťahy s funkčným usporiadaním objektu a funkčných väzieb, princípy dopravného 
riešenia a dopravných väzieb vrátane ich návrhu M 1 : 2 000 

b) Návrh objektu parkovacieho domu – situácia  M 1 : 500 
Architektonické riešenie 

c)  Prezentácia  ideového  konceptu  návrhu  podľa  úvahy  súťažiaceho (vizualizácie, detaily, 
schémy),  jeden  pohľad  z  perspektívy  chodca  a jeden z nadhľadu,  z  bodov  určených 
vypisovateľom súťaže k vloženiu návrhu   

d)  Pôdorysy objektu M 1: 500  
e)  Pohľady M 1: 250  
f)  Charakteristické rezy M 1: 250  
g)  Prezentácia návrhu parkovacieho domu podľa úvahy súťažiaceho 
h)  Perspektívy   podľa   úvahy   súťažiaceho,   hmotovo  -  priestorové   riešenie   dokladovať 

axonometriou alebo 3D modelom  
 

http://www.trnava.sk/sk/clanok/uzemny-plan
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     Stanovený  počet  minimálne  na  3 – och  a  maximálne  4 - och  panelov  musí  byť 
     dodržaný!   Každý   výtlačok  súťažného  návrhu,   v  ktorom  bude použitá ortofotomapa  
     (OFM)  bude  obsahovať  text :   autorské práva  © EUROSENSE 2017.  Tieto  je  možné  
     použiť len na vyhotovenie súťažného návrhu!  

 
B  Textová časť:  

Sprievodná správa v rozsahu max. 3 A4 musí mať popísané filozoficko-koncepčné 
východiská návrhu parkovacieho domu. Požaduje sa uvedenie základného stavebno-
technického riešenia stavby a základných požiadaviek na technické vybavenie a na 
možnosti využívania ekologických zdrojov energií.  

C  Doklady oprávňujúce na účasť v súťaží:  
C1  Doklady  podľa bodu 5.1 o  oprávnení  poskytovať  službu  dokladovať kópiou  

Autorizačných osvedčení SKA alebo rovnocenných oprávnení zahraničného účastníka.  
D  Spiatočná adresa:   

Spiatočná adresa s uvedením adresy, na ktorú má byť návrh zaslaný v prípade, že 
nebude hodnotený a na ktorú budú odoslané hodnotené, neocenené a neodmenené 

súťažné návrhy po skončení výstavy. 
 
E Autor:  
E1  Všeobecná informácia o účastníkovi                                                         (Príloha č.1)  
E2 Čestné vyhlásenie                                                                                     (Príloha č.2)  
E3      Vyhlásenie  o súhlase  so  súťažnými   podmienkami,  o  pravdivosti   údajov  v  súťažnom  

návrhu,  o  poskytnutí   súhlasu  k   spracovaniu   údajov    v  súlade  so  zákonom o 
ochrane   osobných   údajov  a  k  poskytnutiu  súťažného  návrhu  v súlade   s  §  64  
ZVO                                                                                                           (Príloha č.3)      

E4      Vyhlásenie autorov súťažného návrhu s použitím autorského diela         (Príloha č.4) 
E5      Titulný list súťažného návrhu                                                                     (Príloha č.5) 

11.1  Súťažný návrh vo vyhotovení a v rozsahu podľa bodov 11.A a 11.B musí byť 
doručený najneskôr 8.10.2020 do 16:00 hodiny na podateľňu Mestského úradu v 
Trnave, Trhová 3, Trnava. Doručenie návrhov do súťaže v skorších termínoch môže byť 
v pracovných dňoch na uvedenú adresu. Na obálke súťažného návrhu bude okrem adresy 
prijímateľa uvedené označenie: „Anonymná súťaž Parkovací dom v Trnave “ a 
„Spiatočná adresa je vo vnútri zásielky“. 

11.2  V prípade zaslania poštou alebo kuriérnou službou, súťažiaci musí podať súťažný návrh 
na prepravu tak, aby bol doručený vyhlasovateľovi v lehote na odovzdanie 
súťažných návrhov, t.j. najneskôr do 8.10.2020 do 16:00 hodiny. Ak by sa vyskytli 
problémy s odosielaním súťažných návrhov v tom, že niektorí prepravcovia odmietli prijať 
zásielku bez uvedenia odosielateľa, odporúčame súťažiacim v takomto prípade odoslať 
zásielku pod menom “Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06 
Bratislava“. Pri podaní poštou alebo kuriérom zo zahraničia uvedie účastník adresu 
rovnocennej organizácie v príslušnej krajine, aby anonymita súťažiaceho bola zachovaná. 
Adresa pre doručenie súťažných návrhov poštou alebo kuriérom je: „Odbor územného 
rozvoja a koncepcií, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 01 Trnava. 

11.3  Súťažný návrh v elektronickej verzii v rozsahu podľa bodu 11.A vo formáte pdf 
v rozlíšení 300 dpi a v rozsahu podľa bodov 11.B až 11.E.5 vo formáte pdf musí byť 
doručený prostredníctvom funkcionality EVO v súlade s článkom 6 najneskôr 8.10.2020 
do 16:00 hodiny. 

 
12 SPÔSOB SPRACOVANIA A OZNAČENIA NÁVRHU  

12.1 Súťažný návrh podľa bodov 11.A a 11.B vrátane obálky musí spĺňať požiadavky na 
anonymitu súťažného návrhu. Žiadna časť súťažného návrhu nesmie obsahovať 
popis, heslo ani inú grafickú značku, ktorá by mohla viesť k porušeniu anonymity. 
Porušenie anonymity akýmkoľvek spôsobom je dôvodom pre vylúčenie zo súťaže.  
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12.2 Každý panel – výkres musí byť buď nakašírovaný na tvrdom podklade alebo použitím 
iného spôsobu nanesenia na pevný podklad (napríklad potlačou na KAPA doske alebo na 
podobný podklad), upravenom na minimálne tri, maximálne štyri panely v základnom 
formáte šírka 70 cm x výška 100 cm nastojato. Každý výkres a formát musí byť 
označený názvom súťaže „SÚŤAŽ –PARKOVACÍ DOM, Trnava“, ktorý bude umiestnený 
v hornej časti výkresu a názvom výkresu očíslovaným podľa zoznamu príloh. V pravom 
hornom rohu každého výkresu bude nakreslený rámček prázdneho štvorca veľkosti 4 x 4 
cm pre označenie súťažného návrhu v procese anonymného posudzovania. Taký istý 
štvorec je potrebné umiestniť aj na titulnú stranu textovej časti. 

12.3 Do súťaže bude dodaný súťažný návrh v jednom vyhotovení, variantné riešenia nie 
sú prípustné! 

12.4 Obsah a rozsah súťažného návrhu bude vypracovaný podľa podmienok a požiadaviek 
uvedených v článku 11. Rozsah súťažného návrhu. Súťažný návrh podaný do súťaže 
musí byť v jednom tvrdom obale (grafická časť A - panely, textová časť B - sprievodná 
správa), ktorý bude pevne uzavretý a môže byť zapečatený. Na vonkajšom obale 
súťažného návrhu bude nápis: „SÚŤAŽ –PARKOVACÍ DOM, Trnava“– NEOTVÁRAŤ.
  
Na vnútornú stranu vonkajšieho obalu panelov bude nalepený zoznam výkresov a príloh. 
Na titulnej strane textovej časti B bude nápis „B - „SÚŤAŽ –PARKOVACÍ DOM, Trnava“ 
a prázdny štvorec – rámček 4 x 4 cm.  

13 POROTA SÚŤAŽE  
 
13.1 Závislí na vyhlasovateľovi: 

1. Ing. arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií -  
autorizovaný architekt SKA  

13.2 Nezávislí na vyhlasovateľovi: 
1.   Ing.arch. Karol Hoffman, autorizovaný architekt SKA 
2.   Ing.arch. Matej Grébert, autorizovaný architekt SKA 
3.  Ing. Eugen Guldan, PhD., autorizovaný krajinný architekt SKA 
4.  Ing. Magdaléna Horňáková, autorizovaný krajinný architekt SKA 

 
13.3 Náhradníci poroty 

Závislí na vyhlasovateľovi: 
1. Ing. Jarmila Garaiová, MsÚ Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií 
Nezávislí na vyhlasovateľovi: 
1.  Ing.arch. Pavol Ďurko, autorizovaný architekt SKA  
 

13.4 Experti poroty:  
1. JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta Trnava 
2. Ing.arch. Ondrej Horváth, MsÚ Trnava - vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií 
3. Emanuel Gronský, poslanec MZ v Trnave, volebný obvod č.3, Trnava - sever 
4. Ing. Peter Trnka, MsÚ Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií 
5. Ing. Jana Miklovičová, MsÚ Trnava - odbor investičnej výstavby  

Porota si v prípade potreby vyhradzuje právo prizvať k hodnoteniu súťažných návrhov 
ďalších expertov na špecifiká riešeného územia a predmetu súťaže. Prizvaný expert má 
poradný hlas a nesmie sa zúčastniť rozhodovania o poradí návrhov. Riadneho člena 
poroty závislého na vyhlasovateľovi môže nahradiť osoba spomedzi náhradníkov 
závislých i nezávislých na vyhlasovateľovi, a to podľa poradia. Riadneho člena poroty 
nezávislého na vyhlasovateľovi môže nahradiť len osoba spomedzi náhradníkov 
nezávislých na vyhlasovateľovi, a to podľa poradia. 

13.5 Porota na základe vyhodnotenia súťažných návrhov  určí poradie návrhov a rozhodne 
o udelení cien a odmien účastníkom podľa pravidiel určených v súťažných podmienkach. 
Rovnakú cenu nemôže udeliť aj za dva návrhy alebo viac návrhov. V zostavenom poradí 
predložených návrhov je návrh umiestnený na prvom mieste víťazný. 
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13.6 Záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo 
mohli byť dotknuté postupom vyhlasovateľa má právo podať vyhlasovateľovi žiadosť 
o nápravu.  

 
14 POMOCNÉ ORGÁNY POROTY  
 
Sekretár súťaže:  
Radoslav Drobný  
tel :  +421 917 558 404, mail : drobny@visions.cc 
Overovateľ návrhov:  
Ing. Kristína Gottwaldová 

 
15 VYLÚČENIE  Z  ÚČASTI  V  SÚŤAŽI  

Vyhlasovateľ vylúči účastníka, ak: 

a)  nesplnil podmienky účasti, 

b)  predložil  neplatné   doklady;   neplatnými  dokladmi  sú  doklady,  ktorým  uplynula  lehota 

platnosti, 

c)  poskytol   informácie  alebo   doklady,   ktoré  sú  nepravdivé   alebo   pozmenené  tak,  že 

nezodpovedajú  skutočnosti  a  majú  vplyv  na  vyhodnotenie  splnenia  podmienok účasti 

alebo výber účastníkov, 

d)  pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup súťaže, 

e)  pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, 

f)  nepredložil   po  písomnej  žiadosti  vysvetlenie  alebo   doplnenie  predložených dokladov 

v určenej   lehote,  ak vyhlasovateľ  vyzve  na vysvetlenie doplnenie predloženého dokladu 

účastníka, z  ktorého  overovateľ  návrhov  nevie jednoznačne posúdiť jeho platnosť alebo 

splnenie podmienky účasti. 

 
16 HODNOTIACE KRITÉRIÁ  

16.1 Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené len podľa 
nasledujúcich kritérií na hodnotenie súťažných návrhov:  

-  komplexnosť  urbanistického a architektonického návrhu riešeného objektu vrátane väzieb 
na širšie okolie,  

-  návrh stavby s dôrazom na realizovateľnosť návrhu a z  pohľadu ekonomickej, 
priestorovej a ekologickej efektívnosti,  

-    kreativita navrhovaného architektonického riešenia 

16.2 Hodnotenie jednotlivých súťažných návrhov je anonymné. Každý člen poroty hodnotí 
každý hodnotený súťažný návrh podľa uvedených kritérií samostatne. Výsledné poradie 
hodnotených súťažných návrhov je konsenzom členov poroty na základe diskusií o 
jednotlivých hodnotených súťažných návrhoch.   
Výsledné poradie umiestnenia súťažných návrhov je výsledkom hlasovania členov 
poroty.  

 
17 CENY A ODMENY  

V súťaži návrhov budú udelené ceny a odmeny, ktoré budú vyplatené v eurách (€) bez 
DPH a pred zdanením. Cena a odmena môže byť udelená len súťažiacim, ktorí splnili 
súťažné podmienky a podmienky účasti v súťaži uvedené v súťažných podmienkach a 
návrh ktorých nebol porotou v priebehu hodnotenia vylúčený zo súťaže a porota ich návrh 
ocenila alebo odmenila. 

 

 

mailto:drobny@visions.cc
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V súťaži návrhov budú udelené nasledujúce ceny:  

1. cena 8 000,- €  

2. cena 4 800,- €  

3. cena 3 200,- €  

Na  základe  výsledkov  súťaže  a  kvality  predložených  súťažných  návrhov  porota  
môže  výšku udelených  cien  upraviť,  avšak  celková suma určená na ceny je 
neprekročiteľná.  

Porota môže udeliť odmeny v celkovej výške maximálne do 2 000,- €. O výške a počte 
odmien na základe kvality súťažných návrhov rozhodne porota. Celková  suma  určená  
na odmeny je neprekročiteľná, zároveň podľa výsledkov hodnotenia nemusí byť celá 
vyčerpaná a tiež nemusia byť udelené žiadne odmeny.  

18 VYHLÁSENIE  VÝSLEDKOV  SÚŤAŽE  A  VÝSTAVA  NÁVRHOV  

18.1 Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže všetkým účastníkom písomne. Výsledky súťaže 
budú uverejnené na tých istých adresách, na ktorých bola súťaž zverejnená, teda vo 
Vestníku verejného obstarávania, na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na 
internetovej stránke Českej komory architektov www.cka.cz, na internetovej stránke 
www.archinfo.sk a na internetovej stránke vyhlasovateľa mesta Trnava 
http://www.trnava.sk.  

18.2 Po skončení súťaže vyhlasovateľ usporiada výstavu. Miesto a dátum konania vernisáže 
bude oznámené všetkým súťažiacim.  

18.3 Závery súťaže sú záväzné pre vyhlasovateľa, účastníkov súťaže a členov poroty a nie je 
možné sa proti ním odvolať ani podať námietku. V prípade, že sa v zápisnici z rokovania 
poroty a v prílohách zistí chyba, omyl v menách a pod., je možné podať žiadosť o opravu 
sekretárovi súťaže do 5-ich dní od doručenia oznámenia o výsledkoch súťaže.  

18.4 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž len zo závažných dôvodov. V prípade 
zrušenia súťaže, vyhlasovateľ v závislosti od dátumu zrušenia súťaže k termínu jej 
ukončenia primerane odškodní účastníkov súťaže.  

18.5 Všetky ocenené a odmenené súťažné návrhy zostávajú v majetku vyhlasovateľa. 
Neocenené a neodmenené návrhy sa do jedného mesiaca po skončení výstavy vrátia 
súťažiacim na základe ich požiadavky. Nehodnotené návrhy, na základe rozhodnutia 
poroty o nesplnení podmienok pre účasť v súťaží (čl. 15. súťažných podmienok) budú po 
skončení súťaže zaslané späť na spiatočnú adresu v kompletnom rozsahu, v akom boli do 
súťaže podané.  

19 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

19.1 Odovzdaním súťažného návrhu súťažiaci vyslovujú súhlas so súťažnými podmienkami a 
pomôckami, so všetkými podmienkami, s bezplatnou reprodukciou a s vystavením návrhu, 
vrátane zverejnenia na internete, pre účely súťaže a v súlade so súťažnými podmienkami. 
Pre účely zverejnenia mien autorov je potrebný, v súlade so zákonom o ochrane 
osobných údajov, súhlas, resp. nesúhlas so zverejnením mena, resp. mien členov 
autorského kolektívu podľa požiadavky na obsah obálky “AUTOR“. Vyhlasovateľ sa 
zaväzuje plne rešpektovať autorské práva súťažiacich v súlade s Autorským zákonom č. 
185/2015 Z.z.  

19.2 Na základe rozhodnutia a odporúčania poroty budú výsledky súťaže návrhov viesť k 
uzavretiu zmluvy o dielo. Predpokladom podpísania zmluvy o dielo je výsledok priameho 
rokovacieho konania podľa § 98 ods. 1 písm. i) zákona č. 343/015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a splnenie zákonných podmienok potrebných pre poskytnutie služby, ktorou 
je dopracovanie víťazného návrhu do architektonickej štúdie, spracovanie projektovej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačného projektu 
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navrhovanej stavby Parkovacieho domu Na hlinách v Trnave a odborného autorského 
dozoru pri realizácii stavby v súlade s Autorským zákonom. č.185/2015 Z.z.  

19.3 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o dielo so žiadnym zo súťažiacich.  

19.4 V prípade, že sa preukáže, že súťažiaci nespĺňa podmienky účasti v súťaži, bude zo 
súťaže vylúčený v ktorejkoľvek fáze priebehu hodnotenia súťaže. Obdobne postupuje 
vyhlasovateľ aj v rámci nasledujúceho priameho rokovacieho konania o zmluve o dielo.  

19.5 V záujme urýchlenia vyplatenia cien a odmien vyhlasovateľ žiada súťažiacich, aby v 
obálke „AUTOR“ uviedli číslo, resp. čísla účtov členov súťažného kolektívu s určením 
percentuálneho podielu pre rozdelenie cien a odmien jednotlivým členom kolektívu a 
všetkých osobných údajov potrebných na vyplatenie cien od vyhlasovateľa (mená, adresy, 
rodné čísla, čísla účtov,...). Percentuálne sa budú pre členov kolektívu deliť ceny vyššie 
ako 100,- €. Ak nebude uvedené požadované rozdelenie cien, celá suma bude zaslaná na 
meno uvedené v poradí ako prvé. Vyhlasovateľ bude s osobnými údajmi pracovať v 
súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade, že súťažiacim je organizácia, 
je potrebné uviesť jej identifikačné údaje, číslo účtu, IČO a DIČ.  

20 DÔVERNOSŤ PRÍPRAVY A PRIEBEHU SÚŤAŽE 
 
20.1  Informácie   týkajúce   sa  prípravy  súťaže,  vysvetľovania,   preskúmania   a  hodnotenia    
          súťažných  návrhov  sú  dôverné.  Členovia poroty, členovia  overovacej komisie, sekretár  
          súťaže  a   zodpovedné  osoby    vyhlasovateľa    poverené    prípravou    a    prácou   na    
          priebehu     súťaže     nesmú     počas    prebiehajúceho    procesu    vyhlásenej   verejnej   
          anonymnej architektonickej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené  informácie  ani   
          záujemcom o účasť v  súťaži, ani žiadnym iným osobám.  

20.2 Informácie, ktoré súťažiaci v súťažnom návrhu označí za dôverné, nebudú zverejnené 
alebo inak použité bez jeho predchádzajúceho súhlasu, pokiaľ uvedené nebude v rozpore 
so zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitnými predpismi 
(zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane osobných údajov atď.).  

20.3 Osoby, ktoré sa podieľajú na príprave a priebehu súťaže a členovia poroty a jej orgánov 
sú viazané mlčanlivosťou. Súťažné návrhy a ich jednotlivé časti predložené do súťaže 
nesmú byť použité bez predchádzajúceho súhlasu inak, ako v súlade s Autorským 
zákonom č.185/2015 Z.z. a podľa týchto súťažných podmienok.  
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meno a priezvisko 

V.................. 

            Príloha č.1 
 

Všeobecná informácia o účastníkovi 

Meno, priezvisko/obchodné meno alebo názov 
účastníka                                                           
Obchodné meno alebo názov účastníka                                 ................................................................................ 

Trvalý pobyt/sídlo alebo miesto podnikania 
účastníka 

Adresa trvalého pobytu, sídla alebo miesta  

podnikania účastníka                                                            .....................................................................................                                                                              
 

Dátum narodenia/IČO                                      ........................................................................................ 

Právna forma ak to prichádza do úvahy           ........................................................................................ 

Zápis účastníka v Obchodnom registri ak to 
prichádza do úvahy 

označenie Obchodného registra alebo Inej evidencie,         

do ktorej je účastník zapísaný podľa právneho poriadku  

štátu, ,ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj 

 o zápise do tohto registra alebo evidencie                                 ............................................................................                                    
 
 
Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol účastník 

založený alebo má trvalý pobyt 

Zoznam osôb oprávnených 
konať v mene účastníka                                      

                                                                                 ................................................................................  

Kontaktné údaje účastníka 

pre potreby komunikácie s účastníkom počas súťaže návrhov      

                                                                                                                                                                                                         

                                                                           ............................................................................. 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby 

Telefón 

E-mail                                                                    ............................................................................ 

dňa:..................... 
Oprávnená osoba účastníka, podpis



 

  

 
Príloha č.2 

 

Čestné vyhlásenie 
 

 
 
 
 Meno a priezvisko /názov .....................................................................................  
 
 
 
 
Sídlo / trvalé bydlisko………....................................................................................   
 
 
 
 
                                      .............................................................................................  
 
 
 
 
 
Čestne vyhlasujem, že  
 

spĺňam podmienky účasti podľa článku 5 Súťažných podmienok, najmä:  

-  spĺňam požiadavky na odbornú spôsobilosť v zmysle bodu 5.1 súťažných podmienok, 
 - mám  k súťažnému návrhu zaistený dostatok oprávnení k tomu, aby som mohol v nasledujúcom rokovaní 
uzavrieť zmluvu o dielo na dopracovanie návrhu v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie a aby podľa nej 
mohla byť následne realizovaná stavba.  
 
Zároveň nie som osobou vylúčenou z účasti podľa bodu 5.3 Súťažných podmienok, teda:  
 
a) nie som spracovateľom súťažných podmienok,  
b) nie som členom poroty,  
c) nie som overovateľom súťažných podmienok za Slovenskú komoru architektov,  
d) nie som blízkou osobou, spoločníkom, zamestnancom ani zamestnávateľom osôb v bodoch a), b)  a  c).  
 
 
 
 
 
 
 
V .............................................. dňa ..............................................  
 
 
 
 
 
                                                                                                       .............................................. 
 

Podpis 
 

 
 

 
 
 
 



 

  

Príloha č.3 

 

Vyhlásenie o súhlase so súťažnými podmienkami, o pravdivosti údajov uvedených v súťažnom 

návrhu, o poskytnutí súhlasu k spracovaniu údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných 

údajov a k poskytnutiu súťažného návrhu 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže návrhov na predmet: „Parkovací dom  v Trnave“, 

ktoré určil vyhlasovateľ v oznámení o súťaži návrhov a v súťažných podmienkach. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady, dokumenty a vyhlásenia uvedené v súťažnom návrhu sú 

pravdivé, nepozmenené a úplné. 

3. Vyhlasujeme, že podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochrane osobných 

údajov) dávame písomný súhlas k tomu, že osobné údaje uvedené v dokladoch, v dokumentoch a vo 

vyhláseniach, ktoré poskytujeme v súvislosti s touto súťažou návrhov, môže vyhlasovateľ spracovávať 

a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov. 

4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby náš súťažný návrh bol uverejnený na webových 

stránkach vyhlasovateľa a na ďalších elektronických médiách podľa uváženia vyhlasovateľa v rozsahu 

informácií uvedených v našom elektronickom súťažnom návrhu, ktorý je určený na zverejnenie. 

Vyhlasujeme, že v prípade osobných údajov uvedených v súťažnom návrhu predložíme 

vyhlasovateľovi, ak to prichádza do úvahy, písomný súhlas dotknutých osôb s ich zverejnením, resp. 

pokiaľ tento súhlas nezískame, bude našou snahou poskytnúť vyhlasovateľovi súčinnosť. Sme si 

vedomí právnych následkov zverejnenia informácií a údajov podľa osobitných prepisov 1, pokiaľ budú 

zverejnené nedodržaním povinností, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov. 

Dátum: ...............................  

Identifikačné údaje a podpis účastníka: 

meno a priezvisko/obchodné meno/názov: 

adresa/sídlo: ...............................................  

dátum narodenia/identifikačné číslo: ..........   

účastník FO nepodníkateľ/SZČO/PO štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu, ak je tvorený viacerými 
osobami): 

meno, priezvisko: ............................................................. , podpis: ................................. ; dátum: ..............................  

meno,priezvisko .                                                                 

Autori súťažného návrhu a podpisv: 

meno, priezvisko,                                                podpis                                          dátum  : 

1. ......................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................................... 

4. ...................................................................................................................................................................... 

5. doplniť podľa potreby 

1 Obchodný zákon., zák.č. 18/2018 Z. z. o ochrane os. údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v 

znení neskorších predpisov 



 

  

dátum:. 

dátum:. 

dátum:. 

dátum:. 

dátum:. 

Príloha č.4 

Vyhlásenie autorov súťažného návrhu s použitím autorského diela 

Súťaž návrhov s názvom: Parkovací dom v Trnave 

Identifikačné údaie účastníka: 

meno a priezvisko/obchodné meno/názov: ........................................................  

adresa/sídlo: ....................................................................  

dátum narodenia/identifikačné číslo:......................................  účastník FO nepodnikateľ/SZČO/PO 

štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu, ak je tvorený viacerými osobami): 

meno, priezvisko: ............................................................ podpis:  ..................... dátum: .............................................  

meno, priezvisko:.....................................................      , podpis:........................; dátum  

Autormi súťažného návrhu sú: 

1. meno, priezvisko .................................................. , podpis: .....................................  

2. meno, priezvisko ................................................... , podpis: .....................................  

3. meno, priezvisko ................................................... , podpis: .....................................  

4. meno, priezvisko ................................................... , podpis: .....................................  

5. meno, priezvisko ................................................... , podpis: .....................................  

6. doplniť podľa potreby 

Ako účastník súťaže návrhov a ďalší vyššie identifikovaní autori súťažného návrhu, ktorý predkladáme v tejto 

súťaži návrhov, vyhlásenej na základe oznámenia o súťaži návrhov a na základe Súťažných podmienok 

týmto vyhlasujeme a svojim podpisom potvrdzujeme, že 

poskytujeme súhlas autora/autorov súťažného návrhu, aby bol súťažný návrh v celom rozsahu použitý na účely 

účasti účastníka v tejto súťaži návrhov a v prípade, že bude súťažný návrh víťazný, alebo bude vybraný na 

rokovanie o zmluve pri naplnení ďalších podmienok, na účely uzatvorenia zmluvy podľa bodu 8.9. a nasl. 

Súťažných podmienok, súčasťou ktorej bude zmluvný záväzok účastníka na poskytnutie výhradnej licencie 

podľa ustanovenia § 70 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

V.............................                                 dňa....................................... 

 

 

 



 

  

Príloha č.5 

Titulný list súťažného návrhu 

Súťaž návrhov s názvom: Parkovací dom v Trnave 

Súťaž návrhov, vyhlásená na základe oznámenia o súťaži návrhov dňa .........................................  

Podľa Súťažných podmienok, zverejnených na webových stránkach vyhlasovateľa k tejto Súťaži návrhov. 

Identifikačné údaje vyhlasovateľa: 

Mesto Trnava, Sídlo organizácie: Hlavná 1, 917 01 Trnava,  IČO: 00313114 
Zastúpenie: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta 

 

Identifikačné údaje účastníka: 

meno a priezvisko/obchodné meno/názov: 

adresa/sídlo: ...............................................  

dátum narodenia/identifikačné číslo: ..........  

Obsah súťažného návrhu (položkový zoznam):  
A. 
B 

C  doplniť podľa potreby 

                  

                      ako účastník v tejto Súťaži návrhov týmto 

               čestne vyhlasujem, 

že všetky doklady a vyhlásenia predkladané k súťažnému návrhu sú záväzné a 

všetky vyhlasované skutočnosti sú pravdivé, čo potvrdzujem svojim 

podpisom 

 

účastník FO nepodnikateľ/SZČO/PO štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu, ak je tvorený viacerými 

osobami): 

meno, priezvisko: ............................................................. , podpis: .................................; dátum:..........................  

meno, priezvisko:..............................................................., podpis:................................; dátum: ............................ 

 


