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„Účastníkom“ 

 

 

 

 

Váš list - dátum Vaše číslo Naše číslo V Senci, dňa 
  2018/SC/56 - 3 18.09.2018 
    

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 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: 

Z uvedených 40 parkovacích miest aký je požadovaný počet pre zamestnancov a aký 

pre návštevníkov? 

Odpoveď: 

Všetkých 40 parkovacích miest je zamýšľaných výhradne pre zamestnancov MsÚ. 

Návštevníci by mali naďalej parkovať na verejných parkovacích plochách pred MsÚ na 

strane námestia. 

 



Otázka 2:  

Je možné rozmýšľať nad prepojením pozemku so synagógou cez susedné parcely? 

Odpoveď: 

Áno. Tieto parcely síce v súčasnosti nie sú vo vlastníctve vyhlasovateľa, ale je možné 

výhľadovo uvažovať s takýmto riešením. 

 

Otázka 3: 

V úvodnom slove primátora sa píše „očakávame, že sa areál mestského úradu vhodne 

napojí na neďaleký areál aktuálne rekonštruovanej Synagógy a vznikne tak kvalitné 

mestské prostredie, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti“.   

Aby sme sa mohli zaoberať touto požiadavkou bolo by potrebné dozvedieť sa viacej o 

areáli Synagógy.  Prosíme o zverejnenie výkresu riešenia prízemia a všetkých parcel, 

ktorá patria ku Synagóge – riešenie záhrady so zeleňou.  Tak isto vizualizácie, 

axonometriu alebo akýkoľvek materiál ku riešeniu.   

Kto je vlastníkom týchto pozemkov?  Budú sa môcť voľne využívať občanmi mesta 

Senec? 

Odpoveď: 

Projektová dokumentácia k momentálne rekonštruovanej synagóge je prístupná na 

tomto linku: https://vucba-my.sharepoint.com/personal/vladimir_pokojny_region-

bsk_sk/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0b3070156c53346858a3cdd7d5c8423

e9&authkey=AdiphzJW8tT-FeirvBZFe9c 

Vlastníkom pozemku pod synagógou je Bratislavský samosprávny kraj. Pozemok 

medzi pozemkami mestského úradu a synagógy je v súkromnom vlastníctve. V návrhu 

je výhľadovo možné uvažovať s jeho odkúpením a vedením prepojenia v rámci jeho 

plochy. 

 

 

 

S úctou 

 

 

sekretár súťaže 
        Ľubomír Kubička 
        VO SK, a.s. 
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