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Vec: Vysvetlenie 

Zákazka: Urbanisticko-architektonická štúdia (s dopravným riešením) – lokalita Červená studňa 

(Paradajz) Banská Štiavnica 

 

Na základe žiadosti jedného z možných uchádzačov a dopytov predlžuje verejný obstarávateľ 

termín na predkladanie predbežných cenových ponúk z pôvodného termínu 28.03.2022 10:00 hod, 

na nový termín: 12.04.2022 do 10:00 hod.  

  

Súčasne verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie na predložené otázky: 

1. Z akých podkladov bude štúdia vychádzať? Aké podklady budú k dispozícii? (.dwg)  

Odpoveď: Podklady poskytnuté k spracovaniu sú určené v samotnom zadaní, kde mesto 

nedisponuje napr. dwg podkladmi okrem PDF súborov pôvodnej poskytnutej "ŠTÚDIA 

VYUŽITEĽNOSTI ÚZEMIA", (napr. geodetické zameranie v prípade užšie určeného územia 

si spracovateľ štúdie bude musieť zabezpečiť v rámci spracovania, v širších vzťahoch sa bude 

riešiť návrh skôr koncepčne bez nutnosti zamerania presného výškopisu). 

2. Termín realizácie „do konca roka 2022“ je termín dokedy má byť odovzdaná štúdia alebo 

termín, do kedy bude realizovaný projekt priamo v teréne. Samotná realizácia dopravného 

riešenia a podobne. (Na základe legislatívy nie je možné robiť všetky úkony ktorú sú 

predmetom realizácie celoročne napr. výruby) 

Odpoveď: Termín realizácie sa myslí spracovanie samotnej štúdie, nakoľko samotná štúdia 

ukáže rozsah úprav, a následne sa Mesto rozhodne na určenie priorít riešenia predmetného 

územia. Realizácia samotných prác z ohľadom na zložitosť územia a legislatívne procesy je 

tento rok asi nereálna. 

3. Na urbanisticko-architektonickú štúdiu bude nadväzovať DÚR a DSP a RP? Vo všetkých 

stupňoch? 

Odpoveď: Samotné spracovanie sa týka len štúdie, a následne sa mesto rozhodne, pre určenie 

priorít riešenia predmetného územia a podľa finančných možností mesta, či sa dá spracovať 

DÚR a DSP-RP buď po logických častiach resp. rozdelené na etapy. 

4. Predpokladám zdržanie na úradoch a čakanie na ich vyjadrenia. Ako bude toto ošetrené? 

Všetkým možným uchádzačom 
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Odpoveď: Čo sa týka prípadného zdržania vyjadrenia, Mesto bude akceptovať predĺženie 

lehoty na odovzdanie, ak na to bude opodstatnený dôvod z titulu neplnenia lehôt dotknutého 

orgánu na vyjadrenie. Predĺženie lehoty na odovzdanie diela je možné ošetriť zmluvne a riešiť 

prípadným dodatkom k zmluve. 

 

Verejný obstarávateľ si dovoľuje pripomenúť, že sa jedná o predbežné cenové ponuky, na základe 

ktorých verejný obstarávateľ stanovuje predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je základom pre 

ďalšie pokračovanie verejného obstarávania.  

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

     primátorka mesta 

 


