
 

 

Vysvetlenie 
 

 

 
Verejný obstarávateľ, Ekonomická univerzita v Bratislave na základe žiadosti záujemcu o zákazku 

– Projekt  Horný Smokovec  - zverejnenú na webovej stránke verejného obstarávateľa, dňa 12.06.2019, 
formou prieskumu trhu,  dáva nasledovné vysvetlenie:  
 
Otázky záujemcu a odpovede verejného obstarávateľa: 
Otázka č. 1 
1. v zadaní sa požaduje dodanie  
        - PD na úrovni RP, 
        - IČ na SK a Kolaudáciu, 
        - AD projektanta, 
- v zmluve o dielo v bode č.5.2 odsek druhý ...... odsúhlasený projekt interiéru, ale v cene predmetu nie je 
zahrnutý,  
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
V zadaní sa nepožaduje dodanie projektu interiéru. Z bodu 5.2 zmluvy sa vypúšta znenie: 

-  odsúhlasený projekt interiéru vrátane rozpočtovej časti a výkazov výmer a vrátane stanovísk a dokladov 
z odsúhlasovania objednávateľ zhotoviteľovi uhradí až po ich dodaní, a to na základe zhotoviteľom 
predloženej faktúry doloženej dodacím listom. 

 
Otázka č. 2 
2. v zadaní, čo sa myslí pod pojmom rekonštrukcia objektu - no je predpoklad viď. bod 2 posledná veta v 1 odseku 
zadania zákazky, že sa to týka aj rekonštrukcie prípojok plynu, elektriky, slaboprúdu. Z pohľadu  návrhu a dodržanie 
termínov dodania stanovísk a vybavenia SP je to podstatné. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Rekonštrukcia objektu nezahŕňa rekonštrukciu vonkajších prípojok plynu, elektriny ale objekt bude napojený na 
stávajúce prípojky. Predmetom projektu je rekonštrukcia kotolne na zemný plyn aj elektroinštalácia objektu 
(slaboprúd).   
 
Otázka č. 3 
3. krátka lehota na vydanie stavebného povolenia - 90 dní odo dňa podpísania zmluvy, v ktorej je zahrnutá aj lehota 
na vypracovanie projektu 60 dní, potom na vydanie stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, ktoré majú termíny 
na vybavenie  cca 30 dní, ak je všetko OK a v prípade rekonštrukcie prípojok  (čo zo zadania zákazky nie je 
jednoznačne dané) môže dôjsť k požiadavke navýšenia jestvujúcich kapacít, čo môže predstavovať až dva 
vyjadrenia od napr. elektrikárov a plynárov  a to k navýšeniu kapacity a až tak k PD; a samotné vydanie SP - 
susedný pozemok p. č. 148/1 má 17 spoluvlastníkov a to z Čiech, zo Slovenska, kde je veľký predpoklad že 
oznámenie a aj SP pôjde verejnou  vyhláškou čo predstavuje čistý čas minimálne oznámenie 22 dní (7 dní + 15 
dní) a právoplatné stavebné povolenie 30 dní (15 dní + 15 dní). A ak by to aj nešlo verejnou vyhláškou, uloženie 
doporučeného listu na pošte je max. 18 dní + 2 dni na vrátenie doručenky a do Čiech  to môže byť aj dlhšie . 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Rekonštrukcia objektu nezahŕňa rekonštrukciu vonkajších prípojok plynu, elektriny. Máme za to, že stanovená 
lehota na vydanie stavebného povolenia je dostatočná. 
 
Otázka č. 4 
4. nachádzame sa v ochrannom pásme TANAPu a v ochrannom pásme lesa (60 m od hranice lesa), kde bude 
nutné mať okrem bežných stanovísk, aj stanovisko Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o ŽP - ochrana 
prírody i Správy-TANAPu vo Svite,  a Okresného úradu v Poprade, lesného odboru. Pokiaľ budeme zasahovať 
prípojkami do lesného pozemku - bude to časovo náročnejšie vzhľadom na  zákon o lesoch. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Rekonštrukcia objektu nezahŕňa rekonštrukciu vonkajších prípojok plynu, elektriny. 

 
Bratislava  19.06.2019 
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