
VÝZVA 

na predloženie predbežnej cenovej ponuky  

pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky  

na poskytnutie služby  

s názvom: 

„Úprava verejných priestranstiev – rekonštrukcia - ulica Dolná Banská Štiavnica – 

urbanisticko-architektonická štúdia“ 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov a adresa verejného obstarávateľa: 

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

Zastúpený:  

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica 

Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:  

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica  

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

PhDr. Mária Sedileková, maria.sedilekova@banskastiavnica.sk, 045/6949606 

Kontaktná osoba vo veciach technických:  

Ing.arch. Jakub Melicherčík, jakub.melichercik@banskastiavnica.sk, 045/6949603, 0907/818591 

Dušan Vahlandt, dusan.vahlandt@banskastiavnica.sk, 045/6949619, 0918/688855 

Poštová adresa: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 

Telefón:   045/694 96 10 

Bankové spojenie:  VÚB, Žiar nad Hronom 

Číslo účtu:   SK53 0200 0000 0000 1452 5422 

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.   

IBAN:   SK72 5600 0000 0014 0129 6003 

IČO:    00 320 501 

DIČ:    202 110 7308 

 

2. Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je spracovanie štúdie rekonštrukcie – úpravy verejného priestranstva ulice Dolná 

v Banskej Štiavnici – vyznačené riešené územie (príloha č. 1) je v zmysle vyznačených úsekov 

v podklade katastrálnej mapy značenej Dolná časť 1,2,3, ulice Remeselnícka, Robotnícka, Tabaková 

a Park v okolí kostolíka = Kaplnka Sv. Alžbety (C-KN č. 4109/3 k. ú. Banská Štiavnica). 

Požadované: 

-  Súčasťou bude aj  spracovanie majetkových pomerov, v rámci štúdie (s vyznačením 

mestských pozemkov, štátnych  (ako SPF, LESY atď ...), a súkromných pozemkov pod 

riešenými úsekmi v grafickej situácii, a ich rozpisom s parcelami a vlastníkmi v textovej 

forme). 

- Predbežné rozdelenie členenia použitých materiálov a prvkov v návrhu (kde rozhodujúce 

stanovisko dá dotknutý orgán (KPÚ Banská Bystrica). Na hlavných komunikáciách a peších 

komunikáciách, v pamiatkovej rezervácii (ako časti Dolnej ulice, Remeselníckej ulice, 

Robotníckej ulice atď ...), použiť čadičové kocky, v nadväznosti na už 

zrekonštruovanú historickú časť mesta (vrátane spomaľovačov s prechodmi pre chodcov).  

- Preriešiť dopravné riešenie,  vizuálne riešenie spevnených plôch, komunikácii, chodníkov, 

zelene, s konzultáciou dotknutých orgánov (ako je KPÚ Banská Bystrica) a rozšírenie 

chodníkov, kde sú zúžené na primeranú mieru (ako je napr. nad objektom Hotela Kerling - 
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rozšírenie chodníka pri objektoch súp. č./ orient. č.: 848/10, 849/11, 1795/12B, 850/12, 852/13 

v k. ú . Banská Štiavnica). 

- Doplnenie parkovacích miest pre autá v maximálnej možnej miere, popri komunikácii, ale 

v primeranej miere na riešené územie. 

- Preriešiť a zjednotiť verejné osvetlenia v území v nadväznosti na jestvujúce prvky, prípadne 

navrhnúť nové (požitie historických lucerien, prípadne použiť lampy požité na 

novozrekonštruovaných záchytných parkoviskách). 

 
Lucerna podľa historických fotografií – pri Antolskej bráne 

- Preriešiť odvodnenie komunikácií a plôch, predbežne navrhnúť ich zaústenie do odvodnenia 

ulice, resp. využiť samozádržné prvky, ak to územie dovolí (resp. iné prípustné riešenie 

odvodnenia). 

- Preveriť možnosť osadenia zastávok pre mikrobusy pri záchytných parkoviskách Dolná 

a Mládežnícka, pre možnosť okruhového trasovania mikrobusov do budúcnosti, (možnosť 

„PR – Park and Ride“  systému do budúcna so zľavou pre hromadnú dopravu,  pre parkujúcich 

na záchytných parkoviskách), prípadne využiť existujúce výhybne, navrhnúť nové ako 

riešenie možných zastávok mikrobusov.  

- Doriešiť zložitú križovatku medzi ulicou Dolná a Robotnícka, (oproti objektu „UV pizzerii“, 

súp. č./ orient. č.: 1849/1A v k. ú . Banská Štiavnica). 

- Preveriť možnosť osadenia nových stromov (v závislosti od osadených inžinierskych sietí ), 

v rozšírených úsekoch cesty, ako je napr. časť Dolnej ulice („pod bývalou bryndziarňou“ súp. 

č. 767, 846/8, v k. ú . Banská Štiavnica). 

- Preveriť osadenie chodníka v ulici Robotnícka (prípadne preveriť dopravné zjdemosnernie 

komunikácie). 

- Preveriť osadenie pozdĺžneho parkovania na komunikácii Tabaková (obojsmerná 

jednopruhová doprava tak, aby tam mohla chodiť nákladná doprava do prevádzok priemyslu 

umiestnených na pokračujúcej komunikácii na Žigmund šachtu, tam a naspäť). 

- Preveriť a navrhnúť rozšírenie križovatky – komunikácie smerom do ulice Dolná do ulice 

Tabaková kvôli nákladnej doprave. 

- Riešenie a určenie osadenia vonkajších terás jestvujúcich a navrhovaných prevádzok, aby 

nebránili chodcom a aby boli aspoň čiastočne regulované vizuálne. 



      
 

 

- Preveriť možnosť zrušenia vizuálne rušiacich káblov na stĺpoch, odstránenie všetkých 

vzdušných vedení (SSD) a nahradiť ich zemným vedením a nosičov (napr. betónové stĺpy), 

verejný rozhlas a káble Slovanet-Ipoma atď.. 

 

- Súčasťou štúdie bude geometrické zameranie riešeného územia. 

- Zabezpečiť vyjadrenia správcov inžinierskych sietí zakresliť  ich trasovanie do predmetného 

návrhu (prípadne určiť v nevyhnutnom prípade ich prekládku). 

- Súčasťou odovzdania budú musieť byť predbežné súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov 

(KPÚ, StVPS ..., prípadne OR PZ, ODI ZH). 

- Minimálne 6 vizualizácii predmetného návrhu, vybraných úsekov ciest,  osadených do fotiek 

porovnávajúce pôvodný a navrhovaný stav. 

- Predbežná cenové a ekonomické bilancie nákladov na samotnú stavbu rozdelenú po etapách, 

po konzultácii so zadávateľom zákazky. 

- Predmetný návrh počas spracovania, podľa potreby konzultovať so zástupcami Mesta. 

 

ROZSAH: 

• Výkresová dokumentácia, technická správa (CD s elektronickou verziou, návrh v PDF 

a DWG resp. DGN 

• Výkresová časť: predbežný rozsah štúdie: celková situácia urbanisticko-architektonického 

riešenia, prehĺbená časť situácie riešeného územia v určitých určených častiach, priečne rezy 

• Koordinačná situácia s vyznačením jestvujúcich sietí a navrhovaných a existujúcich 

inžinierskych sietí (ako je verejné osvetlenie, kanalizácia atď...) 

• Geodetické zameranie územia (v DWG resp. DGN) 

• Textová správa s predbežnou ekonomickou bilanciou a rozpočtom 

 

Dopravné riešenie štúdie musí byť spracované projektantom s oprávnením na spracovanie 

dopravných stavieb. 

 

3. Miestna ohliadka: Termín miestnej ohliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom so 

zodpovedným pracovníkom uvedenom v záhlaví tejto výzvy.  

4. Termín realizácie: 2022 (6 mesiacov od podpisu zmluvy) 

Časový rozsah 6 mesiacov na spracovanie štúdie je dané z dôvodu získania predbežných vyjadrení 

dotknutých orgánov zadaných ako súčasť urbanisticko-architektonickej štúdie.  

5. Miesto plnenia 

Stredné Slovensko, okres Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica 

6. Zmluva 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v aktuálnom znení podľa predmetu tejto výzvy a cenovej ponuky úspešného 

uchádzača. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 

Bude stanovená z doručených predbežných cenových ponúk. Na základe zistenej predpokladanej 

hodnoty zákazky verejný obstarávateľ stanoví druh zákazky a bude ďalej postupovať v zmysle 

zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

8. Podmienky účasti / obsah cenovej ponuky: 

Ponuka musí obsahovať: 

• cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciu predmetu 

zákazky, v prípade zaslania cenovej ponuky mailom, je potrebné, aby takto zaslaná cenová 

ponuka obsahovala podpis a pečiatku (môžete použiť prílohu č. 5) 

• oprávnenie na poskytovanie uvedenej služby 



      
 

 

-doklad o oprávnení dodávať tovar/služby, realizovať stavebné práce podľa predmetu zákazky 

(napr. kópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) si v súlade 

s ustanoveniami zákona 177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (221/2019 Z.z.) (zákon 

proti byrokracii) zabezpečí verejný obstarávateľ z dostupných informačných systémov 

• referencia, ktorá preukazuje obdobné riešenie – štúdiu obdobného charakteru (bude 

požadovaná pri predkladaní riadnych cenových ponúk)  

 

9. Cena a spôsob určenia ceny 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená 

v cenovej ponuke musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z o cenách v znení 

neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách a musí 

zahŕňať všetky náklady a honorár uchádzača na vykonanie predmetu zákazky podľa tejto výzvy.  

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná 

zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 

celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

 

10. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica formou bezhotovostného 

platobného prevodu v lehote splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia 

objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.  

 

11. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do  17.02.2022 do 10:00 hod. elektronicky na e-

mailovú adresu: maria.sedilekova@banskastiavnica.sk, alebo osobne či poštou v uzavretej obálke s 

označením „štúdia – ul. Dolná BS“ na adresu: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 

24 Banská Štiavnica 

Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie 

dátum odoslania ponuky na poštovú či e-mailovú prepravu. 

 

12. Doplňujúce údaje 

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli                

s prípravou a doručením ponuky. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa: 04.02.2022 

 

 

 

 

        .............................................. 

   Mgr. Nadežda Babiaková  

       primátorka mesta  

 

Prílohy:  

Príloha č. 1: riešené územie Dolná vlastnícke vzťahy 

Príloha č. 2: riešené územie Dolná ortofoto 

Príloha č. 3: mapa trasovanie historickej štôlne 

Príloha č. 4: pôvodné čiastočné zameranie územia (bez parkoviska Dolná) 

Príloha č. 5: Návrh ceny pre PHZ 


