
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu max. štyroch bytových 

domov v lokalite sídlisko Východ (podľa grafickej prílohy). Predmetom zákazky je tiež vypracovanie 

projektovej dokumentácie technickej vybavenosti bytových domov, t. j. vodovodné prípojky, 

kanalizačné prípojky, NN elektrické prípojky, STL plynové prípojky, teplovodnej prípojky (na 

teplovodný systém cesntrálneho vykurovania); miestne komunikácie – obslužné, komunikácia pre 

chodcov a verejné osvetlenie; odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel vrátane príjazdu; konečné 

terénne a sadové úpravy. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v nasledovných stupňoch: 

1. Architektonická štúdia (1 mesiac od podpisu zmluvy) 

2. PD pre územné rozhodnutie (2 mesiace od odovzdania odsúhlasenej štúdie) 

3. PD pre  stavebné povolenia v detailoch pre realizáciu stavby (4 mesiace od odovzdania PD pre 

územné rozhodnutie a stanovísk na podanie žiadosti o územné rozhodnutie)  

Projektová dokumentácia musí spĺňať aktuálne kritériá pre poskytnutie úveru zo ŠFRB a štátnych 

dotácií MDVaRR SR. 

Súčasťou predmetu obstarávania bude aj zabezpečenie inžinierskych činností, t. j. zabezpečenie 

potrebných stanovísk na podanie žiadosti o územné rozhodnutie a následne zabezpečenie potrebných 

stanovísk na podanie žiadosti o stavebné povolenie. 

Projektová dokumentácia musí byť taktiež vyhotovená v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 453/2000 

Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhláškou 532/2002 Z. z. ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu,  v zmysle platných 

STN a ďalšej platnej legislatívy. 

Nové stavebné objekty musia spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť v triede A0 ( 

32kWh(m2*a) – preukázateľné výpočtom v  PHPP  

 

Projektová dokumentácia musí okrem iného taktiež obsahovať, spĺňať: 

- musí byť rozčlenená na samostatné stavebné objekty (vrátane rozpočtu, zadania, technickej správy, 

výkresovej časti) 

- musí okrem iného obsahovať Projekt (plán) organizácie výstavby, Projekt dopravného značenia 

(dočasného, trvalého), 

 

Projektová dokumentácia bude predložená v počte: 

 

12 paré PD v tlačenej forme a 3 x v digitálnej forme na CD nosiči  

 

Plošné a priestorové požiadavky na riešenie nájomných bytových domov: 



- v súlade s platným ÚP, t. j. výška zástavby 4 -6 NP; 

- požadovaný celkový počet bytov v max. 4 bytových domoch: 50-60; 

- štruktúra bytov:  1-izbové byty v pomere cca 10 -15 % 

                                   2-izbové byty v pomere cca 50 % - 55 %, 

                                    3-izbové byty v pomere cca 40% - 45% 

- garážové státie a skladové priestory na prízemí bytových domov (bez podpivničenia bytových 

domov) 

 

Súčasťou predmetu zákazky  je tiež: 

 

- predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie miesta stavby pre potreby 

spracovania riešenej dokumentácie stavby (výstupy budú tiež odovzdané objednávateľovi 

v digitálnej forme) 

- inžinierska činnosť potrebná pre zakreslenie inžinierskych sietí  

- spracovanie dokumentácie stavebných objektov prípadných úprav, preložiek inžinierskych sietí, 

- realizácie inžiniersko-geologických a hydro-geologických prieskumov pre potreby spracovania 

riešenej dokumentácie 

- prerokovanie a odsúhlasenie každého stupňa dokumentácie s objednávateľom 

- 2x aktualizácia cenovej úrovne rozpočtu po dobu 5 rokov od dodania projektovej dokumentácie 

- autorský dozor počas realizácie stavby v predpokladanom priemernom rozsahu 2x za mesiac 

počas doby realizácie diela.  

 

Súčasťou predmetu zákazky nie je: 

 

- Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 

 

Termíny dodania predmetu zákazky: 

1. Architektonická štúdia (1 mesiac od účinnosti zmluvy) 

2. PD pre územné rozhodnutie (2 mesiace od odovzdania odsúhlasenej štúdie) 

3. Dodanie potrebných stanovísk na podanie žiadosti o územné rozhodnutie (45 dní od dodania 

PD pre územné rozhodnutie) 

4. PD pre  stavebné povolenia v detailoch pre realizáciu stavby (4 mesiace od odovzdania 

stanovísk na podanie žiadosti o územné rozhodnutie)  

5. Dodanie potrebných stanovísk na podanie žiadosti o stavebné povolenia (45 dní od 

dodania PD pre  stavebné povolenia v detailoch pre realizáciu stavby)  

 

 

 


