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Váš list - dátum Vaše číslo Naše číslo V Senci, dňa 
  2018/SC/56 - 2 28.08.2018 

 

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: 

V zadaní a v stavebnom programe je pre "matriku"  odporúčané, aby táto miestnosť 

bola projektovaná hneď vedľa sobášnej miestnosti.  V graficky spracovanom 

lokalitnom programe je s matrikou počítané aj v klientskom centre. 

Otázka: Čo je platné? Tu je protirečenie. 

Odpoveď: 

V graficky spracovanom lokalitnom programe sú v klientskom centre umiestnené aj 

"front office" pracovné pozície z útvarov a referátov, ktoré sú v rámci štruktúry 

textového zadania vykázané v rámci jednotlivých úradov a referátov mestského úradu. 

Vzhľadom na to, že tieto slovne formulované požiadavky je možné riešiť rôznymi 

spôsobmi, je nutné vnímať podklad 02 Graficky spracovaný lokalitný program ako 

pomôcku, ktorej hlavným účelom je približné ilustrovanie potrebných plôch. 

 

Otázka 2:  

Bolo by veľmi praktické, keby v legendách s popisom miestností bolo napísané k 

akému oddeleniu kancelárie patria. 

Otázka: Je možné toto urobiť  dodatočne zaslať? 

Odpoveď: 

Vzhľadom na to, že sa predpokladá, že súčasná konfigurácia pracovných miest sa 

výrazne líši od budúceho stavu, kedy budú priestory výrazne preorganizované a zmení 

sa ich kapacita nepokladáme takéto popísanie miestností za účelné a nebude 

vypracované. 

 

Otázka 3: 

V stavebnom programe su uvedene – odbor  výstavby a ochrany životného prostredia 

ako aj odbor - spoločný obecný úrad. v graficky spracovanom lokalitnom programe  

tieto odbory chýbajú: Otázka: Č je záväzné ? Zadanie a stavebný program alebo 

graficky spracovaný lokalitný program? 

Odpoveď: 

Záväzné je v prvom rade textové zadanie. Vzhľadom na to, že slovne formulované 

požiadavky je možné riešiť rôznymi spôsobmi, je nutné vnímať podklad 02 Graficky 

spracovaný lokalitný program ako pomôcku, ktorej hlavným účelom je približné 

ilustrovanie potrebných plôch. V graficky spracovanom lokalitnom programe ani jeden 

z menovaných odborov nechýba. 

 

Otázka 4:  

V stavebnom programe je napísané, že nové priestory sobášnej miestnosti by mali 

mať vyčlenený priestor pre hudobníkov a klavír. Otázka: Ako je to myslené ? Že v 

sobášnej miestnosti má byť vyčlenený priestor pre hudobníkov a klavír a ešte majú 

mať vyčlenenú osobitnú miestnosť alebo lebo stačí len miestnosť  pre snúbencov ? 

Odpoveď: 

Ako sa píše v zadaní: Nová sobášna miestnosť by mala mať ... priestor pre 

audiovizuálnu techniku a priestor pre hudobníkov a klavír.  

 



Otázka 5: 

Otázka: Aj je potrebná miestnosť pre hudobníkov má byť spojená so sobášnou 

miestnosťou? 

Odpoveď: 

Umiestnenie samostatnej miestnosti pre prípravu hudobníkov nie je nutné, keďže tento 

účel plní "Priestor na prípravu účinkujúcich." 

 

 

 

S úctou 

 

 

sekretár súťaže 
        Ľubomír Kubička 
        VO SK, a.s. 
 

 


