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Váš list - dátum Vaše číslo Naše číslo V Senci, dňa 
  2018/SC/56 - 1 23.08.2018 

 

Vec: Vysvetlenie súťažných podmienok  

Vyhlasovateľovi mesto Senec,  Mierové námestie 8, 903 01 Senec, IČO: 00305065, 

bolo v podlimitnej architektonickej súťaži návrhov „Rozšírenie Mestského úradu v 

Senci“, výzva na predkladanie ponúk uverejnená vo vestníku ÚVO č. 149/2018 - zo 

dňa 30.07.2018, pod č. 10605 - MNA, doručené otázky účastníkov so žiadosťou 

o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podmienkach a v dokumentoch 

poskytnutých vyhlasovateľom spolu so súťažnými podmienkami. 

Vyhlasovateľ týmto poskytuje účastníkom záujemcom vysvetlenie informácií 

potrebných na vypracovanie návrhu, podľa ustanovenia § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej „ZVO“). 

 V nasledujúcom texte verejný obstarávateľ uvádza otázku účastníka a hneď za ňou 

odpoveď vyhlasovateľa: 

Otázka 1: 

Graficky spracovaný lokalitný program má 3 strany. Na stránke 02 má varianta A 350 

m² plochy. Variant B má plochu 275 m². Rozdiel 75 m². Otázka: Na porovnanie návrhov 

by bolo vhodnejšie určiť veľkosť. V opačnom prípade porovnáme jablká s hruškami. 

Odpoveď: 

Rozdiel v ploche je jasný z pomôcky "02 Graficky spracovaný lokalitný program" - 

vyplýva z neoddelenia rokovacej miestnosti a sobášnej sály. Konkrétne riešenie je na 

zvážení súťažiacich. 

 



Otázka 2:  

Treba zachovať tie strom vo dvore ? 

Odpoveď: 

Riešenie je na zvážení súťažiacich. 

 

Otázka 3: 

Podľa stavebného programu musí pokračovať prevádzka MU. Vzhľadom na to, že 

súčasné nové veľkosti miestností nezodpovedajú novým rozmerom, nevyhnutne dôjde 

k prerušeniu. Na jednej strane klient chce modernú administratívnu budovu, na druhej 

strane, podnik by mal pokračovať 

Otázka: Sú povolené stavebne zásahy v hlavnej budove? 

Odpoveď: 

V súťažnej pomôcke "01 Zadanie a stavebný program": 

Cieľom súťaže je rozšírenie Mestského úradu v Senci, ktoré má doplniť nedostatočný 

administratívny priestor existujúcej budovy a prípadná čiastočná rekonštrukcia 

existujúcej budovy, ktorá bude predstavovať najmä dispozičné preusporiadanie 

funkčného využitia jednotlivých priestorov. Stavebné zásahy  by mali byť opodstatnené 

a minimalizované aj s ohľadom na zachovanie prevádzky úradu v maximálne možnej 

miere. Podrobné riešenie bude predmetom neskoršej dokumentácie. V súťažnom 

návrhu odporúčame stavebné zásahy graficky, napr. odlišnou farbou, odlíšiť a popísať 

 

Otázka 4:  

Je hlavná budova stavebná pamiatka? 

Odpoveď: 

Žiadna budova v riešenom území nie je Národnou kultúrnou pamiatkou. 

  

Otázka 5: 

Je mysliteľné, aby sa klientské centrum sa nachádzalo na 2 poschodiach? 

Odpoveď: 

Rozčlenenie klientského centra do viacerých podlaží by bolo v rozpore s požiadavkami 

Zadania.. 

V súťažnej pomôcke "01 Zadanie a stavebny program": 

Klientské centrum (KC) je kontaktné pracovisko pre občanov na ktorom bude možné 

jednoduchšie a pohodlnejšie vybaviť úradné veci. MsÚ momentálne nemá takto 

vybavené pracovisko. KC by malo byť na prízemí a malo by mať bezbariérový prístup. 

Mal by tu byť vyvolávací systém na určenie poradia klientov, priestor na vypĺňanie 

tlačív, priestor na automat na nápoje, občerstvenie a toalety. Pracoviská KC by mali 

byť riešené formou prepážkového systému. 

 

Otázka 6:  

V prilohe prikladam jednu fotku (priloha cislo 1) -s vykresom - Rezopohlad prejazdom  - 

kde vidiet 

tie rozlicne vysky odkvapu na hlavnej budove a vedlajsej budovy. 



Otázka : Co je platne? podla mojej mienky ten vykres je nespravny a prosim od 

presksusanie a 

opravu vykresu. 

Odpoveď: 

Vo výkrese rezopohľadu je chyba. Fotografia je aktuálnejšia, ako výkres. 

 

Otázka 7:  

V stavebnom programe nie su ziadne udaje k velkosti a poctu technickych miestnosti 

ako zentralne 

kurenie, Elektrika a podobne. 

Netreba tieto miestnosti planovat? Ked ano, prosim o udaje k velkosti. 

Odpoveď: 

V súťažnej pomôcke "01 Zadanie a stavebný program": 

Súťažiaci môžu doplniť miestnosti podľa uváženia. Či treba tieto miestnosti plánovať a 

akú majú mať rozlohu závisí od konkrétneho riešenia.   

 

Otázka 8: 

Vo vykrese - pohľad zadný - je ten prejazd tak kreslený ako by bol otvorený. Na Fotke 

(ktorú prilkadam, priloha cislo 2) je vidno že ten prejazd je s oknom a s dverami 

zatvorený. 

Otázka: Nachádzajú sa v prejazde kancelárske miestnosti alebo musí byt prejazd 

otvorený? 

Poznámka: Na jednej strane je žiaduce, aby zásahy do budovy boli také minimálne 

ako je možné a na druhej strane terajšie veľkosti miestností sú nepriaznivé - priveľké. 

Odpoveď: 

Za dverami sa nachádza prejazd s miestom pre informátora viď. fotografie 

DSCF8626.JPG , DSCF8635.JPG. 

 

Otázka 9: 

Je absolútne nevyhnutné, aby sa preukázali jednotlivé kancelárske priestory - aj keď 

budú priveľké, alebo je postačujúce, aby sa dokázali celkové veľkosti tých referátov. 

Odpoveď: 

Riešenie je na zvážení súťažiacich. 

 

Otázka 10: 

 Je pozemok parcelné číslo 3487/1 k dispozícii pre parkovanie áut? 

Odpoveď: 

 Áno, ako je z podkladov zrejmé, pozemok 3487/1 je súčasťou riešeného územia. 

Keďže je najbližšie k príjazdu z juhu (z ulice Vajanského) v súčasnosti je využívaný na 

parkovanie a s tým sa predbežne ráta aj do budúcna. 

  

Otázka 11: 

Môže byť jedna časť steny medzi pozemkami 3486 a 3487/1 zbúraná? 

Odpoveď: 



Áno. 

 

Otázka 12: 

Pod bodom 3.7.5 je požadované, že stavebný program bude v  maximálnej miere bude 

dodržaný. 

Otázka: Znamená to, že jednotlivé miestnosti, ktoré sú v lokálnom programe  

zapracované  musia byť zachované  ? 

Odpoveď: 

Zároveň je b bode 3.7.5. súťažných podmienok uvedené: „Ak v návrhu účastníka dôjde 

k výraznému odkloneniu sa od pokynov uvedených v týchto súťažných podmienkach 

požaduje vyhlasovateľ grafickú či textovú argumentáciu účastníka, odôvodňujúcu 

takýto postup.“  - vyhlasovateľ teda pripúšťa odklon od stavebného programu pri 

splnení podmienky argumentácie takéhoto postupu účastníka. 

 

Otázka 13:  

Aké plochy patria pod komunikačné priestory (chodby, schodištia) ? 

Odpoveď: 

Napriek tomu, že v pomôcke 02 nie sú vykázané, do 08-Bilančnej tabuľky požadujeme 

uviesť súčet ÚP horizontálnych a vertikálnych vnútorných komunikácií v existujúcej 

budove a prístavbe a odporúčame ich graficky odlíšiť v návrhu. 

 

Otázka 14: 

Výpočet  plôch stien v M 1:200 je prakticky nemožný. 

Otázka: Je tento výpočet podmienkou? Namiesto toho by bolo lepšie, keby sa 

porovnali  celkové plochy referátov - majú byť a sú v návrhu. 

Odpoveď: 

V súlade s bodom 3.7.2 Textová časť súťažných podmienok je od súťažiacich 

požadované predloženie bilančnej tabuľky podľa prílohy č. 08 s vyplnenými 

požadovanými údajmi. 

 

Otázka 15: 

Je potrebné všetkých 40 parkovacích miest na tých 2 pozemkoch naprojektovať ? 

Odpoveď: 

Zadanie hovorí: Na základe posúdenia statickej dopravy pre novo navrhovaný mestský 

úrad je v návrhu potrebné uvažovať s vytvorením cca 40 parkovacích miest v dvorovej 

časti MsÚ.  

Upozorňujeme, že podľa bodu 3.7.5. súťažných podmienok: „Ak v návrhu účastníka 

dôjde k výraznému odkloneniu sa od pokynov uvedených v týchto súťažných 

podmienkach požaduje vyhlasovateľ grafickú či textovú argumentáciu účastníka, 

odôvodňujúcu takýto postup.“   

 

Otázka 16: 

Je možné uvažovať s  podzemnou garážou? 

Odpoveď: 



Zadanie to nevylučuje, ale existuje vážna pochybnosť, že je to realizovateľné pri 

zohľadnení predpokladanej výšky investičných nákladov. 

 

Otázka 17: 

Sú budovy hlavná a vedľajšia  budova tepelne izolované? 

Odpoveď: 

Hlavná ako aj vedľajšia budova MsÚ v Senci sú zateplené. 

 

 

S úctou 

 

sekretár súťaže 
        Ľubomír Kubička 
        VO SK, a.s. 
 

Prílohy: podľa textu 

 

 



 


