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1. ÚVOD
Súťaž návrhov sa uskutočňuje podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov (SKA) zo dňa
13.04.2016 a podľa ustanovení §§ 119-125 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o verejnom
obstarávaní“ alebo „ZVO“), vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o
obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty.
Tieto súťažné podmienky boli prerokované a odsúhlasené porotou na ustanovujúcom zasadnutí poroty,
konanom dňa10.05.2016.SKA súťažné podmienky overila dňa 17.03.2017, Overenie č. KA-169/2017.
Vyhlásenie súťaže je 21.3.2017.

2. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE
2.1. Identifikácia vyhlasovateľa
Názov vyhlasovateľa:
Mesto Leopoldov
Adresa :
Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Krajina :
Slovenská republika
IČO:
00312703
Web:
www.leopoldov.sk
2.2. Sekretár súťaže - kontaktné miesto
Organizácia :
VO SK, a. s.
Adresa :
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba:
Martin Daniš
Tel. č.:
+421 904 821 118
E-mail :
danis@vosk.sk
2.3. Odborný konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných pomôcok
Organizácia :
2021 s.r.o.
Adresa :
Anenská 3, 811 05 Bratislava
Web:
www.2021.sk
V zastúpení:
Ing.arch. Ondrej Marko
Tel. č.:
+421 910 138 884
E-mail :
ondrej.marko@2021.sk

3. DRUH SÚŤAŽE
3.1. Podľa predmetu
Architektonická podľa § 1 ods. 1 písm. a) vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného
inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty.
3.2. Podľa okruhu účastníkov
Verejná súťaž, vyhlásená pre vopred neurčený počet anonymných účastníkov
3.3. Podľaúčelu
V zmysle ust. čl. 4 ods. 2 písm. a) Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov - projektová, v ktorej sa
vyhlasovateľ zaväzuje po ukončení súťaže rokovať o zadaní zákazky s víťazným účastníkom; od účastníkov sa
vyžaduje autorizácia na predmet súťaže.
3.4. Podľa počtu súťažných kôl
Jednokolová.
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4. OPIS PREDMETU SÚŤAŽE NÁVRHOV
4.1. Názov súťaže návrhov
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove.
4.2. Predmet súťaže
Predmetom súťaže je architektonicko-urbanistické riešenie prestavby objektu kina na kultúrne centrum spolu s
úpravou priľahlých priestorov.
Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú 1 200 000 € bez DPH.
Číselný kód služby pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby, 71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby.
Predpokladaná hodnota zákazky, stanovená v súlade s § 120 ods. (4) ZVO, je 120 000 EUR bez DPH.
4.3. Variantné riešenia
V súťaži je prípustné predloženie variantných riešení. V prípade predloženia variantného riešenia, je potrebné
jednotlivé varianty predložiť ako samostatné návrhy. Účastník v takomto prípade postupuje podľa bodu4.8.
týchto súťažných podmienok.
4.4. Jazyk návrhu
Celý návrh musí byť vyhotovený v štátnom - slovenskom jazyku alebo českom jazyku.
Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a Českej 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. Doklady a dokumenty preložené do
slovenského jazyka nemusia byť úradné overené.
4.5. Obhliadka
Exteriér kina je voľne prístupný. Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku interiéru
objektu. Obhliadka so zabezpečeným sprievodom vyhlasovateľa sa uskutoční v nasledovných termínoch:
- 1. termín:10.04.2017, 10:00hod.
- 2. termín: 24.04.2017, 10:00 hod,
- 3. termín: 08.05.2017, 10:00 hod,
Miesto stretnutia: Piešťanská cesta 581/21, 920 41 Leopoldov
Záujemca sa môže zúčastniť ľubovoľného počtu obhliadok.
4.6. Súťažnépodmienky
Súťažné podmienkya pomôcky je možné voľne stiahnuť na webe súťaže www.sutazleopoldov.ska v profile
verejného obstarávateľa – vyhlasovateľa na elektronickom úložisku vestníka Úradu pre verejné obstarávanie.
Vyhlasovateľ záujemcom odporúča, aby sa zaregistrovaliprostredníctvom emailu u sekretára
súťaže.Záujemcovia tak v prípade doplňujúcich informácií týkajúcich súťaže návrhov získajú notifikáciu emailom
o týchto skutočnostiach.
4.7. Spracovanie návrhu
Obsahové požiadavky vyhlasovateľa na predložené návrhy - zadanie - sú uvedené v prílohe č.1 (zadanie
a stavebný program)týchto súťažných podmienok.
Požiadavky na spracovanie návrhu:
4.7.1. Textová časť.
Textová časť bude obsahovať výpočet investičných nákladov spracovaný v zmysle prílohy č. 15(výpočet
investičných nákladov) týchto súťažných podmienok1 tlačenom vyhotovení vo formáte A4.
4.7.2. Grafická časť
Grafická časť bude prezentovaná na 2paneloch formátu A1 (594x 841mm), orientácia na šírku. Panel bude
nalepený na ľahkom materiály určenom pre výstavné účely (odporúčamekapadosky hrúbky minimálne 5 mm)
Grafická časť bude obsahovať:
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situáciu obsahujúcu celkové riešené územie s pôdorysom vstupného podlažia v mierke 1:200
pôdorysy všetkých ostatných podlaží v mierke 1:200
minimálne 1 charakteristický rez v mierke 1:200
3 pohľady - JZ, SZ, SV v mierke 1:200
perspektívny zákres do podkladu uvedeného v prílohe č. 6 (zákresová fotografia) týchto súťažných
podmienok
text - sprievodnú správu, odporúčaný rozsah max. 1800 znakov
Ďalší obsah je na voľbe súťažiacich.
Odporúčané je usporiadanie panelov podľa prílohy č. 7 (layout - rozvrhnutie panelov) týchto súťažných
podmienok. V prípade, že by toto usporiadanie neumožňovalo prezentovať špecifický návrh je možná jeho
zmena.
4.7.3. Digitálna časť
Návrh musí byť predložený aj v elektronickej podobe, ktorá musí obsahovať:
grafickú časť vo formáte .pdf s odporúčaným rozlíšením 300 dpi. V prípade manuálnych grafických
techník je možné odovzdať návrh prefotografovaním alebo preskenovaním originálov.
výpočet investičných nákladov vo formáte .pdf
Elektronická podoba návrhu musí byť účastníkmi predložená na pamäťovom médiu - CD/DVD nosiči, resp.
pamäťovom nosiči s možnosťou pripojenia cez USB port.
4.7.4. Obálka „Autor“
Osobitnú časť návrhu tvorí oddelená uzavretá obálka (obal)označená„Autor“. Jej obsahom musí byť:
identifikačné údaje účastníka, vrátane mailovej adresy a bankového spojenia pre prípad vyplatenia ceny,
spolu s uvedením všetkých autorov návrhu a nimi podpísaného súhlasu na použitie návrhu pre účelu
účasti v súťaži návrhov - vzor viď. príloha č. 17 (identifikačné údaje účastníka a vyhlásenie autorov)
týchto súťažných podmienok,
čestné vyhlásenia podľa bodu 5.2. (príloha č. 16 čestné vyhlásenie) týchto súťažných podmienok.
-

4.8. Predloženie návrhu
4.8.1.Návrh účastník predloží v nepriehľadnom obale/obálke, ktorý musí byť uzavretý a prelepením prípadne
zapečatením zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu. Návrh je možné doručiť osobne, poštou, prípadne
kuriérom. Na obale nesmú byť uvedené identifikačné údaje ani značky, ktorými by mohlo dôjsť k porušeniu
anonymity súťaže. Na obale bude uvedená adresa :
VO SK, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
Obal bude označený nápisom „Súťaž návrhov Leopoldov- neotvárať“.
4.8.2.Obal ponuky bude obsahovať:
- grafickú časť návrhu
- textovú časť návrhu
- elektronickú podobu návrhu (pamäťové médium)
- uzavretý obal s označením„Autor“s obsahom uvedeným v bode 4.7.4.
4.8.3.Grafická časť, textová časť a digitálna časť nesmú byť označené identifikačnými údajmi ani značkou, ktorou
by mohlo dôjsť k porušeniu anonymity súťaže.
4.8.4.Všetky časti súťažného návrhu je potrebné označiť v pravom dolnom rohu rámčekom 3 x 3 cm, do ktorého
bude komisia vyhlasovateľa vyznačovať identifikačné číslo návrhu.
4.8.5.Ak bude návrh posielaný poštou, obal zásielky ani poštová sprievodka nesmú byť označené spiatočnou
adresou odosielateľa. Na obálke sa uvedie: „Adresa odosielateľa vo vnútri zásielky“ a na poštovej sprievodkesa
v rubrike odosielateľ uvedie adresaSlovenská komora architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava.
4.8.6.Za včas doručený návrh sa považuje taký, ktorý bol preukázateľne doručený do konca lehoty na
predkladanie návrhov.
4.8.7.Je žiaduce, aby pokyny uvedené v prílohe č. 1 týchto súťažným podmienok - zadanie a stavebný program
boli dodržané v maximálnej miere. 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.
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5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
5.1. Okruh účastníkov
Súťaž sa vyhlasuje ako verejná anonymná pre neobmedzený okruh účastníkov. Účastníkom je každý, kto má
záujem zúčastniť sa súťaže návrhov. (§ 119 ods. 4 ZVO).
5.2. Podmienky účasti
Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti architektapodľa § 4 resp. inžiniera podľa § 5
ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy
účastníka. Účastník preukáže splnenie tejto podmienky predložením čestného vyhlásenia (vzor čestného
vyhlásenia je prílohou č. 16 týchto súťažných podmienok).V priamom rokovacom konaní, ktoré vyhlasovateľ
vykoná s účastníkom, ktorého návrh porota vyhodnotí ako víťazný, bude vyhlasovateľ požadovať od záujemcu
preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia v zmysle ust.§ 32 ZVO a spôsobom uvedeným
v ZVO. Spolu so súťažným návrhom účastník v obálke „Autor“ predloží vyhlasovateľovi čestné vyhlásenie, že
v čase uskutočňovania priameho rokovacieho konania bude spĺňať podmienky účasti osobného postavenia
podľa ustanovení ZVO(vzor čestného vyhlásenia je prílohou č. 16 týchto súťažných podmienok).
5.3. Osoby vylúčené z účasti
Účastníkom v súťaži návrhov nemôže byť ten, kto vypracoval kritériá výberu účastníkov, vypracoval kritériá
hodnotenia predložených návrhov alebo overoval súťažné podmienky podľa § 123 ods. 2 písm. k) ZVO, ani jemu
blízka osoba.
Členom poroty, ani náhradníkom člena poroty v súťaži návrhov nemôže byť ten, kto je účastníkom, jemu blízkou
osobou, jeho zamestnanec, spoločník alebo spolupracovník.

6. LEHOTY A TERMÍNY SÚŤAŽE
6.1. Úvodné zasadnutie poroty
Dátum:10.05.2016
6.2 Vyhlásenie súťaže
Dátum: 21.3.2017
6.3. Lehota na prevzatie súťažných podmienok
Dátum a čas:06.07.2017, 15:00 hod.
6.4. Lehota na komunikáciu s účastníkmi
Dátum a čas:06.07.2017, 15.00 hod.
Vyhlasovateľ odporúča záujemcom, aby v záujme hladkého priebehu súťaže žiadali o vysvetlenie súťažných
podmienok najneskôr do 15.06.2017, čo zabezpečí včasné informovanie všetkých účastníkov o obsahu vysvetlení
poskytnutých vyhlasovateľom.
6.5. Lehota na predkladanie súťažných návrhov
Dátum a čas : 06.07.2017, najneskôr do 15:00 hod.
Pre dodržanie lehoty podľa tohto bodu je rozhodujúcim lehota doručenia návrhu na adresu sekretára súťaže:
VO SK, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Návrh je možné doručiť osobne, poštou, prípadne kuriérom.
6.6. Lehota na overenie súťažných návrhov
Dátum: 07.07.2017
6.7. Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže
Dátum:11.07.2017
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6.8. Predpokladaná lehota na oznámenie výsledkov
Dátum: 17.07.2017
6.9. Lehota na vyplatenie cien
Dátum:do dvoch mesiacov od oznámenia výsledkov.

7. POROTA A POMOCNÉ ORGÁNY POROTY
7.1. Členovia
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. IrakliEristavi - autorizovaný architekt SKA, hlasovaním poroty určený predseda poroty
Ing. arch. PetrLešek - autorizovaný architekt ČKA
Ing. arch. Benjamín Brádňanský - autorizovaný architekt SKA
Závislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. Terézia Kavuliaková - primátorka
Ing. Róbert Gergič -poslanec MZ
7.2. Náhradníci
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Ondrej Marko – autorizovaný architekt SKA
Závislí na vyhlasovateľovi:
2. Ing. arch. Matej Jančár - poslanec MZ
Náhradníci sa budú zúčastňovať na rozhodovaní poroty s poradným hlasom. Ak je neprítomný člen poroty, stáva
sa náhradník členom poroty. Náhradníci sú uvedení v poradí, v akom nahradia neprítomného člena poroty.
Riadneho člena poroty závislého na vyhlasovateľovi môže nahradiť osoba spomedzi náhradníkov závislých i
nezávislých na vyhlasovateľovi, a to podľa poradia. Člena poroty nezávislého na vyhlasovateľovi môže nahradiť
len osoba spomedzi náhradníkov nezávislých na vyhlasovateľovi, a to podľa poradia.
7.3. Pomocné orgány poroty
Martin Daniš - sekretár súťaže
Branislav Šarmír – overovateľ
Úloha sekretára a overovateľa poroty je špecifikovaná v § 4 vyhlášky.
7.4. Experti
Stanislav Piovarči - poslanec MZ
JUDr. Milan Gavorník - poslanec MZ, bývalý primátor
Mgr. Janka Jančárová - investičný referent MsÚ
Ing. Kristína Bajtalová - referent správy pre projekty, kultúru a mládež
Ing. Ján Kubovčák - rozpočtár
Vyhlasovateľ súhlasí s tým aby si porota na vyhodnotenie špecifickej otázky prizvala na zasadnutie a aby si
vypočula stanovisko znalca alebo iného odborníka (aj mimo vyššie uvedených). Prizvaný znalec alebo iný
odborník má len poradný hlas a nesmie sa zúčastniť rozhodovania o poradí návrhov.

8. KRITÉRIÁ HODNOTENIA
8.1. Kritériá hodnotenia a ich relatívne váhy
Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií na hodnotenie
návrhov :
Komplexná kvalita návrhu: maximálne 100 bodov
Pod komplexnou kvalitou návrhov sa myslí kvalita návrhov z hľadiska urbanisticko-architektonického riešenia,
funkčného a prevádzkového riešenia, technickej realizovateľnosti a finančnej náročnosti.
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8.2. Spôsob uplatnenia kritérií
Porota väčšinovým hlasovaním pridelí každému návrhu body podľa kritérií uvedených v bode 8.1. Pridelenie
vyššieho počtu bodov znamená lepšie hodnotenie návrhu, pridelenie nižšieho počtu bodov znamená nižšie
hodnotenie návrhu porotou pri plnení konkrétneho kritéria.Podľa počtu pridelených bodov sa zostaví poradie
návrhov.Víťazným návrhom súťaže návrhov sa stane návrh, ktorý získa najvyšší počet bodov. Návrhy, ktoré
dostanú rovnaký počet bodov, sa umiestnia na rovnakom mieste.
8.3. Oznámenie výsledkov súťaže
Výsledok súťaže vyhlasovateľ písomne oznámi každému účastníkovi, ktorého návrh porota hodnotila. Výsledok
súťaže sa zverejní aj na webovej stránke súťaže www.sutazleopoldov.sk, webovej stránke SKAwww.komarch.sk
a vo Vestníku verejného obstarávania.
Súťažné návrhy budú zverejnené formou verejného vystavovania, zverejnením na webovej stránke a prípadnej aj
vo forme tlačenej publikácie.
8.4. Ďalší postup
Rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné. Zákazka, ktorej predmetom bude dodávka nasledujúcich
služieb:
dopracovanie súťažného návrhu formou architektonickej štúdie,
dopracovanie súťažného návrhu do formy použiteľnej v konaní o vydanie územného rozhodnutia,
dopracovanie súťažného návrhu do formy použiteľnej v konaní o vydanie stavebného povolenia,
dopracovanie súťažného návrhu do formy potrebnej pre realizáciu stavby,
výkon autorského dozoru pri realizácii stavby
bude zadaná účastníkovi, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný.
Po skončení súťaže návrhov bude zákazka na poskytnutie služieb zadávaná v priamom rokovacom konaní.
Zákazka môže byť zadaná účastníkovi, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný a ktorý bude spĺňať podmienky
účasti osobného postavenia podľa ZVO.
8.5. Dôvody pre vylúčenie návrhu
Porota vylúči zo súťaže návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých
bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa súťažných podmienok.

9. CENY A NÁHRADY
9.1. Ceny
9.1.1.V súťaži návrhov budú účastníkom udelené nasledovné ceny:
1. miesto: 4.000 €
2. miesto: 2.500 €
3. miesto: 1.500 €
9.1.2.Porotasi vyhradzuje právo rozhodnúť aj o neudelení niektorej z cien, prípadneo inom rozdelení cien.
Takéto rozhodnutie porota písomne odôvodní.
9.2. Náhrady nákladov
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením návrhu znáša účastník bez finančného nároku voči
vyhlasovateľovi.V prípade, ak účastník bude mať záujem o vrátenie návrhu, príde si návrh vyzdvihnúť po
predošlom dohovore (e-mailom alebo telefonicky) osobne na adrese vyhlasovateľa súťaže Mesto Leopoldov,
Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov. Návrhy si bude možné vyzdvihnúť v lehote do 12 mesiacov odo dňa
oznámenia výsledkov súťaže.
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10. DÔVERNOSŤ PRÍPRAVY A PRIEBEHU SÚŤAŽE
Informácie týkajúce sa prípravy súťaže, preskúmania a hodnotenia súťažných návrhov sú dôverné. Predseda
a členovia poroty, náhradníci, pomocné orgány poroty a zodpovedné osoby vyhlasovateľa poverené úlohami
spojenými s prípravou a priebehom súťaže nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytnúť
alebo zverejniť takéto informácie.
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.).
Porota a iné osoby, ktorým boli sprístupnené súťažné podmienky, nesprístupňujú informácie v nich obsiahnuté
až do uplynutia lehoty na prevzatie súťažných podmienok a neposkytujú ani nesprístupňujú informácie
o návrhoch počas ich vyhodnocovania.
Súťažné návrhy účastníkov a ich jednotlivé časti nesmú byť použité bez predchádzajúceho súhlasu účastníkov
inak, ako v súlade s autorským zákonom a podľa týchto súťažných podmienok.

11. KOMUNIKÁCIA
Vyhlasovateľ bude v súťaži návrhov postupovať v súlade s ust. §187 ods. (8) ZVO.
Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže bude prebiehať písomne prostredníctvom pošty alebo inej
doručovacej služby doručením na kontaktnú adresu sekretára súťažealebo prostredníctvom emailu.
Za včas doručenú žiadosť účastníka o vysvetlenie súťažných podmienok je žiadosť doručená v lehote na
komunikáciu s účastníkmi.
Odpoveď na každú včas doručenú žiadosť o vysvetlenie súťažných podmienok sa oznámi bezodkladne všetkým
účastníkom, ktorí si prevzali súťažné podmienky prostredníctvom emailu a zároveň bude zverejnená v profile
verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie a na webovej stránke
www.sutazleopoldov.sk. Predmetom komunikácie nesmú byť informácie, ktoré by narušili anonymitu
účastníkov.
V prípade ak účastník využije revízne postupy je povinný predkladať vyhlasovateľovi svoje podania v písomnej
listinnej podobe na adresu kontaktného miesta: VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, sekretár súťaže:
Martin Daniš
V ostatných prípadoch bude verejný obstarávateľ doručovať písomnosti účastníkom prostredníctvom pošty
alebo inej doručovacej služby. Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú účastníkovi
okamihom jej prevzatia. Zásielka sa považuje za doručenú aj vtedy, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť
oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, v takom prípade sa za
okamih doručenia považuje deň nasledujúci po uložení zásielky na pošte. Zásielka sa považuje za doručenú aj
v prípade, že ju adresát prevziať odmietol, a to okamihom odmietnutia.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Účastníci berú na vedomie, že všetky súťažné návrhy, ktoré nespĺňajú predpísané požiadavky obsiahnuté v
týchto súťažných podmienkach budú vylúčené.
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Vyhlasovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať autorské práva v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský
zákon.
Účastník súťaže návrhov podaním súťažného návrhu udeľuje vyhlasovateľovi súhlas na použitie návrhu na
prezentačné účely vyhlasovateľa, formou verejného vystavovania, formou zverejnenia ma webovej stránke
a formou zverejnenia v tlačenej publikácii. Ocenené súťažné návrhy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa súťaže.
Ostatné návrhy sa vrátia účastníkom. Použitie autorského diela na iné účely, ako boli uvedené v týchto súťažných
podmienkach, je však viazané na výslovný súhlas autorov.

13. ZOZNAM PRÍLOH A SÚŤAŽNÝCH POMÔCOK
Všetky prílohy k súťažným podmienkam sú vyhotovené v digitálnej podobe (*.pdf, *.docx, *.dwg, *.dwf, *.jpg,
*.xlsx). Všetky prílohy, okrem príloh č. 16 až 18, sú aj súťažnými pomôckami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

zadanie a stavebný program
širšie vzťahy
riešené územie – polohopis,výškopis
zameranie objektu
3D model kina
zakresáva fotografia - koncept
layout - rozvrhnutie panelov
ortofotomapa
fotodokumentáciasúčasného stavu
územnýplán mesta Leopoldov
dendrologicky prieskum
inžinierskogeologický prieskum
stavebnotechnický prieskum
diagnostika budovy kina - statika
výpočetinvestičnýchnákladov
čestnévyhlásenie
identifikačnéúdajeúčastníka a vyhlásenie autorov
kópia overovacej listiny SKA
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