
INFORMAČNÝ LIST SÚŤAŽE NÁVRHOV  
OVEROVANEJ SLOVENSKOU KOMOROU ARCHITEKTOV 

 
  1.    Názov  súťaže:       
Obnova  sídliskového a školského dvora „Agátka“        
Identifikácia vyhlasovateľa:   
Mesto Trnava, Hlavná ulica č.1, 917 71 Trnava 
Spracovateľ súťažných podmienok :  Ing. arch. Zuzana Krivošová, PhD.,  MsÚ Trnava – Odbor územného  rozvoja a koncepcií, 
Trhová 3,  917 71 Trnava, mail : zuzana.krivosova@trnava.sk 
Sekretár súťaže: Bc. Marcela Branišová, MsÚ Trnava - Útvar verejného obstarávania, Trhová 3,   917 71 Trnava, 
 mail : marcela.branisova@trnava.sk 
Overovateľ súťažných návrhov: Ing. Veronika Vašková 
 3. Stručný opis predmetu súťaže:  
Predmetom súťaže je návrh krajinársko - urbanistického riešenia obnovy sídliskového a školského dvora „Agátka“.  
Účelom súťaže je získať najlepší návrh obnovy sídliskového a školského dvora „Agátka“ tak, aby boli splnené náročné 
funkčné a prevádzkové požiadavky s požiadavkami na najvyššiu kvalitu krajinárskeho a architektonického riešenia. 
   4. Druh   súťaže:     
podľa predmetu riešenia:  kombinovaná urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov s udelením cien  
podľa účelu: projektová   
podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná 
podľa počtu kôl: jednokolová 
 5.  Podmienky účasti v súťaži:  
Autorizácia v Slovenskej komore architektov a splnenie podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO 
6.  Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov:  
www.trnava.sk, www.informacieska.sk, www.komarch.sk, www.cka.cz  
7.  Spôsob  zverejnenia  výsledkov  súťaže   a   súťažných  návrhov:  
www.trnava.sk, www.informacieska.sk, www.komarch.sk, www.cka.cz 
  8.  Ceny:  
1. cena : 6 000,-Eur, 2. cena : 3 600,-Eur, 3. cena 2 400,-Eur. Odmeny: 1 000,-Eur 
Režijné náklady sa nepreplácajú. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny. 
9.  Lehoty súťaže:  
Dátum vyhlásenia súťaže:       31.5.2017. 
Termín prihlásenia do súťaže:              do 21.8.2017 do 15.00 hod 
Termín  odovzdania  súťažných  návrhov  súťažiacimi   21.8.2017 do 15.00 hod  
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty  :    30.8.  a  31. 8. 2017  
Lehota na  vyhlásenie výsledkov súťaže :                        do 13.9.2017 
Lehota na preplatenie cien a odmien:    13.10.2017 
10.  Zloženie poroty:  
Nezávislí na vyhlasovateľovi: 

1. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. autorizovaná architektka ČKA – podpredsedkyňa poroty 
2. Ing. Zoltán Balko, autorizovaný krajinný architekt SKA 
3. Ing. Peter Pasečný, autorizovaný krajinný architekt SKA – predseda poroty 

Závislí na vyhlasovateľovi: 
1. Ing. arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava, autorizovaný architekt SKA 
2. Ing. Radomila Škodná, MsÚ Trnava – koncepcia zelene 

Náhradníci poroty nezávislí na vyhlasovateľovi: 
4. Ing. Eva Teplická, autorizovaná  krajinná architektka SKA 
5. Ing. Katarína Tomanová Porubčinová, autorizovaný krajinný architekt SKA 

Náhradníci poroty závislí na vyhlasovateľovi: 
1. Ing. arch. Zuzana Krivošová, PhD., MsÚ Trnava – participatívne plánovanie 

   Experti poroty s poradným hlasom: 
1. JUDr. Peter Bročka, LL.M. - primátor mesta 
2. Ing. arch. Tomáš Guniš, MsÚ Trnava - vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií 
3. Ing. Kristína Marošová, MsÚ Trnava - cyklokoordinátorka 
4. Ing. Miroslav Kadlíček, MsÚ Trnava – koncepcia dopravy 
5. Ing. Jarmila Garaiová,  MsÚ Trnava – koncepcia zelene 

 
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky  
Rozhodnutie  poroty  je  pre  vyhlasovateľa  záväzné. Záväzkom   sa  rozumie,   že   vyhlasovateľ   vyzve   na   priame    
rokovanie   víťaza  súťaže  na  uzavretie  zmluvy o dielo.  V  prípade,   že  sa  toto rokovanie skončí  neúspechom, vyzve 
obstarávateľ  ďalších ocenených  postupne a v poradí zostaveného  porotou. 
12. Overenie súťaže Slovenskou komorou architektov:  
Súťažné  podmienky  overené  listom:    KA-XXX/2017 ku dňu 29.05.2017 
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