
Vážená spoločnosť, 
 
Od uchádzača nám bola doručená žiadosť o vysvetlenie na vyhlásenú zákazku s nízkou hodnotou 
,,Vypracovanie RPD pri ZŠ s MŠ Cádrová – Rekonštrukcia, nadstavba / prístavba objektu jedálne 
rozšírenie kapacít objektu jedálne,, spisové číslo 4517/2021/IVO/HOMJ. 
 
Má štúdia vyhotovenú svetlo – technickú štúdiu? Nie. Máme skúsenosť z Trnavy (v prílohe fotky) , 
kde sme po vypracovaní prvej architektonickej štúdie museli vytvoriť prakticky úplne nový vzhľad 
fasády. 

1) Svetlotechniku nám nakoniec museli vypočítať vo Viedni, lebo k nej nie sú u nás ani sofvéry 
a za 30 rokov prakticky zabudnuté vedomosti (riešili sme to s pánom Hanuliakom z STU v BA 
a on vo Viedni) 
Súčastou projektu je svetlotechnický výpočet s normovými hodnotami pre školy. Svetosť 
v priestoroch má spľňať požiadavky a potrebné hodnoty, bude sa k tomu vyjadrovať RÚVZ, je 
potrebné si projekt na RÚVZ odkonzultovať. 

2) Čo v prípade, že nám svetlotechnika štúdiu výrazne zmení? Zmeny v štúdii sa môžu urobiť, ak 
to vyplynie z výpočtu svetlotechniky.  Štúdia je len podkladom a nie je záväzná, slúžila len na 
overenie možností nadstavby a priestorového využitia.  Vypracuje sa nová štúdia, alebo je 
predstava, že budeme opravovať realizačný projekt kým prídu výsledky zo štúdie (napr. za 3 
týždne). Určenie postupu je na strane dodávateľa projektu.            

3) Kto má zabezpečiť svetlo - technickú štúdiu?  Svetlotechnická štúdia nie je potrebná, je 
potrebné preukázanie dodržanie svetlotechnických podmienok pre školské stavby 
.  Svetlotechnický výpočet je súčasťou dodaného projektu.  

4) Uvažovalo sa v projekte s akustikou a teda cenou za ňu?  V škole v TT sme museli riešiť aj 
priestorovú akustiku – t.j. dobu dozvuku a hlukový útlom(aby pani učiteľky neprišli o hlasivky 
v triede) 
Akustiku je potrebné tiež dodržať v zmysle platnej normy. Projektovú dokumentáciu je 
potrebné navrhnúť tak, aby   minimálne splnila normami predpísané hodnoty ochrany pred 
hlukom, aby triedy vyhovovali po stránke akustiky a aj  prenosu zvuku.   

5) Aká je predstava pri týchto spojených stupňoch projektu ohľadom vyjadrení, kde sa budú 
zapracovávať, keď robíme jednostupňový projekt? (napr. k spomínanej svetlotechnike sa 
vyjadruje RUVZ v procese DUR) 
Vyjadrenia dotknutých inštitúcií je potrebné konzultovať v procese riešenia projektu, aby sa 
predišlo následným úpravám a zapracovávať ich počas tvorby projektu. Pôjde 
o zlúčené  územné konanie so stavebným, nakoľko sa jedná o areálovú stavbu.  

6) Nemá sa projekt volať stupeň projektu, projekt pre stavebné povolenie v rozsahu 
realizačného projektu? Áno. projekt pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu.  

7) Ak je to len realizačný projekt, úrad sa predsa k realizačnému projektu nevyjadruje Vyjadruje 
sa k projektu pre stavebné konanie v rozsahu realizačného projektu v zlúčenom konaní.  

8) Autorský dozor vykonáva – architekt, my ho máme dávať do zmluvy? predmetná štúdia je len 

ideovým návrhom a zhotoviteľ nie je týmto návrhom v plnom rozsahu viazaný, teda ak dôjde 
k úprave návrhu, dozor bude za dodávateľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
v rozsahu realizačného projektu. Pokiaľ bude projektovú dokumentáciu vyhotovovať firma, 
musí mať  zamestnaného zodpovedného architekta .  Nami obstarávaná  činnosť sa považuje 
za vybranú činnosť vo výstavbe, preto vyžaduje autorizačné oprávnenie podľa zákona č. 
236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

9) Spracovateľ vyššieho stupňa PD vykonáva odborný autorský dohľad(OAD), to je napr. 
stavebný inžinier- zodpovedný projektant  viď. bod 8/  

10) Rozsah prieskumov nie je teraz známy, nemal by sa vyčleniť? Alebo ho máme len cenovo 
triafať? Mal by ho určiť náš statik, ale platiť by ste ho mali Vy... rozsah  možných prieskumov 

potrebných pre vyhotovenie projektu je na strane dodávateľa  



11) V zmluve nie je popísaná presná súčinnosť s architektom? Máte podpísanie postúpenie 
autorských práv(je to blbosť, ale vydierajú sa tým bežne architekti). Ak nie, musíme každú vec 
v RP konzultovať s architektom? Aké bude mať on termíny plnenia voči projektantovi? V ZoD 

je to popísané: PD bude vypracovaná v rozsahu a obsahu podľa predloženej štúdie 
vypracovanej Ing. arch. Miroslavom Michalicom, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov 
v rámci verejného obstarávania objednávateľa; pričom predmetná štúdia je len ideovým 
návrhom a zhotoviteľ nie je týmto návrhom v plnom rozsahu viazaný, avšak zároveň zhotoviteľ 
je povinný s objednávateľom vopred odkomunikovať akékoľvek odklony od predmetnej štúdie 
s odôvodním a návrhom iných riešení (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela 
vrátane nových riešení odlišne od predloženej štúdie)  

12) Je štúdia pre nás záväzná, alebo môžeme vypracovať novú štúdiu? Viď. bod 11/  
13) Nechcete zosúladiť interiér so stavbou(stoličky, stoly, tabule a teda spraviť aspoň základný 

koncept interiéru, alebo aj projekt?), alebo to necháte na referentku z iného oddelenia čo 
objedná? 

             Áno, základný koncept interiéru je potrebný dodať pre rozmiestnenie elektroinštalácií, pre 

dodržanie počtu žiakov v triedach, svetlotechniku,  atď...  Vo výzve je to popísané: Návrh interiéru- 
interiérové vybavenie- Náklady na nákup interiérového vybavenia ( stoly,  
             stoličky, poličky, tabule, projektory, ...) –budú súčasťou PD, ale budú v samostatnom  oddiely 
a nemôžu byť súčasťou stavebného rozpočtu . 
 
 

Pre krátkosť času je riešenie  nastavené ako jednostupňový  projekt- projekt pre stavebné konanie 
v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie . Inžinierska činnosť je súčasťou dodávky. 
Postup je na dodávateľovi, s tým, že termíny sú v zmysle ZoD záväzné . Navýšenie ceny diela z dôvodu 
dopracovania  PD v zmysle prípadných požiadaviek  dotknutých štátnych orgánov nie je prípustné,  
je na spracovateľovi PD aby PD vyhotovil v zmysle noriem a Vyhlášok.    
Pre správne vyhotovenie cenovej ponuky je doporučená obhliadka, ktorú zabezpečuje kontaktná 
osoba: Ing.arch. Hostačná 02/49 253 379, bronislava.hostacna@banm.sk  
 
 
Prajem pekný deň, s pozdravom 
 
Jana Homolová 
Oddelenie investícií a verejného obstarávania 
Miestny úrad, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 
Junácka 1, 832 91 Bratislava 
tel: 02/49 253 406 
e-mail: jana.homolova@banm.sk 
www.banm.sk 

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 
zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/ 
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk 
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